
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 

DUYURU YÖNERGESİ 

 

Amaç  

Madde 1- Bu yönergenin amacı, yüksekokulun internet sitesi, duyuru panoları ve kısa mesaj servisi 

ile yayınlanacak duyuruların yönetilmesi, planlanan içeriğin, türüne ve zaman planına göre hangi 

birimlerce hazırlanacağına, onaylanacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulu tarafından iç ve dış paydaşlarla ilgili 

konularda tüm paydaşların ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin esasları düzenler. 

Tanımlar 

Madde 3-Bu yönergede adı geçen kavramların tanımları aşağıda verilmiştir: 

Yüksekokul: Kapadokya Meslek Yüksekokulu 

Müdür: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Müdür Yardımcısı: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları 

Yüksekokul Sekreteri: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri 

Eğitim Koordinatörü: Kapadokya Meslek Yüksekokulu İstanbul ve Nevşehir Eğitim Koordinatörleri 

Eğitim Planlama Koordinatörü: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim Planlama Koordinatörü 

Öğrenci İşleri: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi 

SMS: Cep telefonu operatörleri aracılığı ile gönderilen kısa mesajlar 

Duyuru Hazırlama ve Yayınlama Esasları 

Madde 4- 

(1) Duyurularda standardizasyon ve uygulanabilirlik, yayınlanan duyurudan sonuç elde edebilmek 

adına önemli etkendir. Bu nedenle duyuru yayın talepleri, öncelikle eğitim koordinatörlüğüne 

onaya sunulacak ve onay işlemi sonrası ilgili amirlikleri de (bağlı bulunulan üst mercileri) 

bilgilendirecek şekilde yayınlanacaktır. 

(2) Duyuru yayınlama yetkisi yüksekokul müdürü, müdür yardımcıları, yüksekokul sekreteri, 

eğitim koordinatörleri, eğitim planlama koordinatöründedir. Onaylama, bu makamlar 

tarafından duyurunun yayınlanmasından önce gerçekleştirilecek mühür ve imza işlemidir. 

(3) Duyuru metinlerinde kullanılacak yazı tipi Times New Roman olup puntosu ise metin 

büyüklüğüne göre 12-16 arasında belirlenecektir. 

(4) Duyuru yayın talepleri, yayınlama işleminin gerçekleştirilmesi aşamasına kadar mail yolu ile 

yapılır. 

Duyuru Türleri 

Madde 5- Duyurular, içeriklerine göre idari ve akademik duyurular şeklinde tasniflenir. 

(1) İdari Duyurular: 

Yüksekokul Sekreterliğine bağlı idari birimlerce ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan 

duyurulardır. İdari duyuruların yayın öncesi onay yetkisi Yüksekokul Sekreterliğindedir. 

  

(2) Akademik Duyurular: 

Yüksekokul müdür yardımcılarına bağlı akademik birimlerce hazırlanan ve tüm 

eğitim-öğretim faaliyetlerini ilgilendiren duyurulardır. 



Akademik duyurular, düzenlendiği akademik birimlere ve içeriklerine göre aşağıdaki şekilde 

tasnif edilir: 

a) Akademik Faaliyetlerin Yürütülmesiyle İlgili Duyurular: 

Yüksekokul bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan tüm akademik personelin, 

ihtiyaç doğrultusunda hazırlamış olduğu duyurulardır. Bu duyuruların yayın öncesi onay 

yetkisi yerleşke eğitim koordinatöründe veya akademik faaliyetlerden sorumlu müdür 

yardımcısındadır. 

  

b) Akademik Faaliyetlerin Takvimiyle İlgili Duyurular: 

Eğitim-öğretim süresince takip edilecek akademik takvim, ders programları, sınavlar, 

derslik düzenlemeleri vb. uygulamalara ilişkin ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan 

duyurulardır. Bu duyuruların yayın öncesi onay yetkisi eğitim planlama koordinatörü veya 

akademik faaliyetlerden sorumlu müdür yardımcısındadır. 

 

c) Öğrenci İşleri Duyuruları: Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik öğrenci işleri 

birimince ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan duyurulardır. Duyuru metninin onay işlemi, 

metin içeriğine göre eğitim koordinatörü veya eğitim planlama koordinatörünce 

gerçekleştirilir. 

 

ç)  Etkinlik Duyuruları: Yüksekokul öğrenci ve personeline yönelik etkinlik komisyonu, 

öğrenci konseyi başkanlığı veya öğrenci kulüpleri tarafından ihtiyaç doğrultusunda 

hazırlanan duyurulardır. Bu duyuruların yayın öncesi onayı etkinliklerden sorumlu müdür 

yardımcısı tarafından gerçekleştirilir. 

 

d)  Dış çevreye yönelik duyurular: Yüksekokul tarafından öğrenci ve personel haricindeki 

kişi, kurum ve benzerine yönelik yayınlanan duyurulardır. Bu alanda yayınlanacak duyuru 

metni ilgili müdür yardımcısı veya yüksekokul sekreteri tarafından onaylanır. 

 

Duyuru Alanları 

Madde 6-  

1) İnternet Sitesi: Yüksekokul tarafından yapılacak bilgilendirmelerin kamuoyu, yüksekokul 

personeli ve öğrencileri tarafından görülmesi istenilen duyurular internet sitesinin ana 

sayfasında “Duyurular” başlığı altında yer alır. Bu alanda yayınlanacak duyuruların, 

içeriklerine göre ilgili müdür yardımcıları, yüksekokul sekreteri, eğitim koordinatörleri ve 

eğitim planlama koordinatörüne onaylatılması gerekmektedir.  

 

2) Öğrenci İşleri Otomasyonu: Sadece öğrencinin bilgilendirilmesi amacıyla yüksekokul ilgili 

birimleri tarafından hazırlanan ve otomasyonda “Duyurular” başlığı altında yer alan 

duyurulardır. Bu duyuruların öğrenci işleri otomasyonunda yayını öncesi içeriklerine göre 

onay yetkisi yüksekokul eğitim koordinatörü, eğitim planlama koordinatörü veya ilgili müdür 

yardımcılarındadır. 

 

3) Okul Panoları: Yüksekokul tarafından düzenlenen etkinlikler, derslerin işlenişine ilişkin 

yapılan güncel değişiklikler yer alır. Panolarda yayınlanacak duyuruların, içeriklerine göre 

ilgili müdür yardımcıları, yüksekokul sekreteri, eğitim koordinatörleri veya eğitim planlama 



koordinatörüne onaylatılması gerekmektedir. 

 

4) SMS: Yüksekokul tarafından yapılacak bilgilendirmelerin personel ve/veya öğrencilere 

tebliği için, ilgililerin şahsi telefon numaralarına mesaj göndermek suretiyle gerçekleştirilen 

duyurulardır. SMS gönderimlerinin, içeriklerine göre ilgili müdür yardımcıları, yüksekokul 

sekreteri, eğitim koordinatörleri veya eğitim planlama koordinatörüne onaylatılması 

gerekmektedir. 

 

5) Sosyal Medya Hesapları: Yüksekokul tarafından yapılacak bilgilendirmelerin yüksekokul 

kullanımında bulunan sosyal medya hesapları aracılığı ile personel ve/veya öğrencilere 

duyurulması için ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan duyurulardır. Sosyal medya hesapları 

üzerinden yapılacak duyuruların, yayın öncesinde tanıtım ve halkla ilişkiler koordinatörü 

onayına sunulması gerekmektedir. 

 

6) E-posta: Yüksekokul tarafından yapılacak bilgilendirmelerin personel ve/veya öğrencilere 

tebliği için, ilgililerin e-posta adreslerine mesaj göndermek suretiyle gerçekleştirilen 

duyurulardır. E-posta gönderimlerinin, içeriklerine göre ilgili müdür yardımcıları, yüksekokul 

sekreteri, eğitim koordinatörleri veya eğitim planlama koordinatörüne önceden onaylatılması 

gerekmektedir. 

 

Duyuru Yayınlama/İletme Süreci 

Madde 7-  

1) İnternet sitesinde yayınlanacak: 

a) İdari duyurularda, duyuru metni ilgili birim başkanı tarafından hazırlanır ve Yüksekokul 

Sekreterliği onayına sunulur. Onaylanan metin, ilgili birim başkanı tarafından yayın 

işlemleri için Kütüphane ve Dokümantasyon Birimine sevk edilir.  

b) Akademik faaliyetlere ilişkin tüm duyurularda, hazırlanan duyuru metni ilgili 

program/bölüm başkanı ve müdür yardımcısının onayına sunulur. Onaylanan metin, ilgili 

program başkanı tarafından yayın işlemleri için Kütüphane ve Dokümantasyon Birimine 

sevk edilir. 

 

2) Öğrenci İşleri Otomasyonu: Hazırlanan duyuru metni ilgili program/bölüm başkanları ve 

müdür yardımcısının bilgilendirilmesi sonrası onaya sunulur. Onaylanan metin, ilgili program 

başkanı tarafından otomasyonda yayınlanması için eğitim planlama koordinatörlüğüne sevk 

edilir. 

 

3) Okul Panoları: Duyuru metni, idari duyurularda ilgili birim başkanı tarafından hazırlanarak 

onay için Yüksekokul Sekreterine; akademik duyurularda ise hazırlanan metin, ilgili 

program/bölüm başkanları ve müdür yardımcısı onayına sunulur. Onaylanan duyuru metinleri 

panolara asılarak duyurulması amacıyla Öğrenci İşleri Birimine sevk edilir. 

 

4) SMS: Hazırlanan SMS metni, bilgilendirme amacıyla içeriği doğrultusunda ilgili 

birim/program/bölüm başkanları, danışmanlar ve müdür yardımcısı ile paylaşılır. Onay işlemi 

için eğitim koordinatörü veya eğitim planlama koordinatörüne sevk edilir. Onaylanan SMS’in 

hedef kitlesine ulaştırılmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi sorumludur. 



 

5) Sosyal Medya Hesapları: Hazırlanan duyuru metni bilgilendirme amacıyla içeriği 

doğrultusunda ilgili birim/program/bölüm başkanları ve müdür yardımcısı ile paylaşılır. Onay 

işlemi için tanıtım ve halkla ilişkiler koordinatörüne sevk edilir. 

 

6) E-posta: Hazırlanan e-posta metni bilgilendirme amacıyla içeriği doğrultusunda ilgili 

birim/program/bölüm başkanları ve müdür yardımcısı ile paylaşılır. Onaylanan metin 

Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi tarafından hedef kitleye ulaştırılır. 

 

7) Yüksekokul dışından bir kurum/kişi tarafından hazırlanan duyuru, afiş vb materyalin 

yüksekokul öğrenci ve personeline duyurulması veya yayınlanması onayı Yüksekokul 

Sekreterliği tarafından gerçekleştirilir. 

 

Yürürlük  

Madde 7-Bu yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 8-Bu yönergenin hükümleri mütevelli heyet başkanı tarafından yürütülür. 


