
T.C.  

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 

GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI İDARİ  ÇALIŞMALAR FAALİYET RAPORUDUR 

 

5467 sayılı yasa gereği Meslek Yüksekokulumuz 2006 yılı Ağustos ayında Gaziantep Üniversitesinden 

ayrılarak resmen Adıyaman Üniversitesine bağlanmıştır. Yüksekokulumuzun Adıyaman Üniversitesine 

bağlanmasından sonra yapmış olduğumuz çalışmalar aşağıya çıkartılmıştır. 

 

I. BİNA BAKIM VE ONARIM İŞLERİ : 

 

 Yüksekokulumuz  İdari Bina, Öğrenci Yurdu Binaları ve Kantin Binasının iç kısımlarının boya, 

elektrik, sıhhi tesisat vb. onarım işleri İlçe Jandarma Komutanlığının askerlerinin de iş güçlerinden 

yararlanılarak tamamlanmıştır. ( Ağstos – Eylül  2006 ) 

 Yüksekokulumuz öğrenci yurdu ve kantin binasının dış cephe sıva tamiratları yapılarak badanalama 

işlemleri yine İlçe Jandarma Komutanlığının askeri güçlerinden yararlanılarak tamamlanmıştır.               

( Eylül 2006 ) 

 

II. ATATÜRK BÜSTÜ : 

 

 Yüksekokulumuz  bahçesinde bulunan Atatürk Büstünün mask ve kaidesi Gölbaşı Garnizon 

Komutanlığı ile iş birliği yapılarak yenilenmiş ve büst etrafında yeni bir çevre düzenlemesi yapılmıştır. ( 

Ekim 2006 )  

 

III. OKUL LEVHALARI VE ÇELENK : 

 

 Yüksekokulumuza Adıyaman Üniversitesi Amblemine göre yeni bir çelenk yaptırılmıştır.  (Eylül  2006) 

 Yüksekokulumuz kampus girişindeki okul levhamız boyanarak ve tamiratı yapılarakyeniden 

yazdırılmıştır. ( Ekim 2006 ) 

 Yüksekokulumuzu tanıtan 1,5 X 2 m ebadında bir yön levhası yaptırılarak Gölbaşı – Malatya 

karayolundaki kavşağa diktirilmiştir. ( Şubat  2007 ) 

 Işıklı bir okul levhası yaptırılarak okul binamıza astırılmıştır. ( Şubat 2007 ) 

 Büro tanıtım levhalarımız yeniden yaptırılarak büroların giriş kapılarına astırılmıştır. ( Mart 2007 ) 

 Meslek Yüksekokulumuz yurt binasında bulunan yatak dolapları, mutfak dolapları, kapı ve pencerelerin 

onarımı yaptırılmıştır. ( Kasım 2007 ) 

 

IV. OKUL MİSAFİRHANESİ : 

 

 Yüksekokulumuz öğrenci yurdu I nolu apart dairesi Yüksekokulumuza gelen konukları ağırlamak üzere 

misafirhane olarak düzenlenmiştir. ( Mart 2007 ) Düzenleme yapılırken yapılan çalışmalar ; 

1. I nolu apartın iç kısmı tamamen boyanmış, sıhhi tesisat ve elektrik aksamları onarılmıştır. 

2. Misafirhanenin  tabanına halifleks döşenmiştir. 

3. Misafirhaneye 2 adet ranza onarılarak konmuştur. 

4. Misafirhanede kalan konukların kullanması için terlik mutfak eşyası vb. malzemeler satın 

alınmıştır. 

5. Misafirhaneye 1 adet çekyat, 1 adet televizyon, 4 adet sandalye, 1 adet masa tedarik edilerek 

misafirlerin hizmetine sunulmuştur. 

6. Misafirhanemiz şu anda okulumuza gelen konukları barındıracak vaziyettedir. 

 

V. OKUL BAHÇEMİZİN DÜZENLENMESİ : 

 

 Yüksekokulumuza eskiden dikilen 1000 civarındaki ağacın ilk bahar bakımı yapılmıştır.                         

( Şubat – Mart 2007 ) 

 Yüksekokulumuzun Gölbaşı gölü kıyısındaki çevre temizliği yapılmıştır. ( Şubat 2007 ) 

 Yüksekokulumuzun ön bahçesinde çevre düzenlemesi yapılarak  öğrencilerimizin de desteği ile çınar, 

selvi söğüt, çam vb. 100 adet yeni ağaç dikilmiştir. 

 Okulumuzun ön bahçesinde çimlendirme çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

 



 

VI. YAPILAN DİĞER İŞLER : 

 

 Okul binası ve yurt binasındaki kalorifer sistemindeki arızalara müdahale edilerek anında onarımları 

yapılmıştır. Bu nedenle kış mevsimi süresince Yüksekokulumuzda ısınma ile ilgili herhangi bir sorun 

yaşanmamıştır. 

 Öğrenci yurdu ve okul binalarındaki şofben,elektrik, sıhhi tesisat, kapı ve pencere vb. aksamların 

arızalarına müdahale edilerek anında onarımları yaptırılmıştır. Bu nedenle kış mevsimi süresince okul 

yurdumuzda kalan öğrenciler herhangi bir sorun yaşamamıştır. 

 

VII. OKULUMUZUN İDARİ İŞLERİ :  

 

 Yüksekokulumuza Rektörlük Makamımızdan ve diğer kurumlardan gönderilen yazılara zamanında 

cevap verilmiştir. 

 Personel maaşları ve diğer ödeme evrakları bütçe olanaklarımız dahilinde tahakkuk ettirilerek 

zamanında muhasebe birimine gönderilmiştir. 

 Öğrencilerimizin kayıt ve diğer işlemleri Akademik takvime göre yürütülmektedir. 

 Yemekhane ve yurt işlerimiz aksatılmadan yürütülmektedir. 

 Güvenlik hizmetlerimiz 24 saat süre ile aksatılmadan yürütülmektedir. 

 

VIII. PROTOKOL İŞLERİ : 

 

 İlçemizde kutlanan Milli Bayramlara ve diğer törenlere Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. İrfan ŞİAP 

eksiksiz olarak katılmıştır. 

 İlçemizde düzenlenen tiyatro, konferans, seminer, panel vb. etkinliklere Yüksekokul Personellerimiz ve 

öğrencilerimizin sürekli olarak katılımları sağlanmıştır. 

 İlçemizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla karşılıklı  olarak  ve sürekli ziyaretler yapılmıştır. 

 

IX. İSTEK VE ÖNERİLERİMİZ : 

 

 Yüksekokulumuzda 1 kadrolu memur çalışmaktadır. 

 İdari işlerimizin daha düzenli yürütülebilmesi için 2 memur ve 1 teknisyene acilen ihtiyacımız 

bulunmaktadır. 

 Yüksekokul öğrenci yurdumuzun her türlü bakım ve onarımı yapıldığı halde çatılarının akması nedeni 

ile öğrencilerin barınması hususunda sıkıntı yaşanmaktadır. Öğrenci yurdu binalarımızın çatısının 

yapılması gerekmektedir. 

 Okulumuzun büyümesi için başka bir alana taşınması ve İlçemizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 

bir öğrenci yurdunun yapılması yararlı olacaktır. 

 

Saygıyla arz olunur. 27.03.2007 

 

 

 

 

  Teyfik KARADAŞ      Doç. Dr. İrfan ŞİAP 

  Yüksekokul Sekreteri      Müdür 
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REKTÖRLÜK MAKAMINA 

 

 Yüksekokulumuza 2006 – 2007 öğretim yılında yapılan idari çalışmalar ve 

Yüksekokulumuz ihtiyaçları hususunda hazırlanan rapor ekte sunulmuştur. 

 

 Bilgilerinizi arz ederim. 

 

Doç. Dr. İrfan ŞİAP 

Müdür 

 

 

 

Eki : 1 adet rapor 

 
 

 

 


