
 

Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu 

Görev Adı: Bölüm Başkanı 

Amiri: Müdür 

Sorumluluk Alanı: Bölüm başkanı bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarını ve bölümle ilgili 

her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur 

Görev Devri: Vekalet şartlarını taşıyan akademik personel 

Görevin Amacı: 

Üniversitemizin amaç ve ilkelerine uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, 

misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 

faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde 

yürütmek.. 

Temel İş ve 
Sorumluluklar: 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21. maddesine uymak, 

 Bölüm kurullarına başkanlık etmek. 

 Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor etmek. 

 Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını 

sağlamak, 

 Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını 

sağlamak,  

 Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak. 

 Sınav programlarını hazırlamak sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

 Dönem başlarında ve dönem sonlarında ilgili dönem için ders görevlendirmelerini 

oluşturmak ve yüksekokul yönetim kuruluna sunarak görüş bildirmek, 

 Yatay geçişle gelen öğrencinin muafiyeti için ilgili intibak komisyona başkanlık etmek 

ve bu işlemleri sağlıklı bir şekilde sonuçlandırıp müdürlüğe bildirmek, 

 Staj komisyonuyla ilgili işlemleri yürütmek, 

 Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütüp, raporları Müdürlüğe 

sunmak  

 Mazeret belirtmeksizin dersine gelmeyen öğretim elemanları için gerekli işlemleri 

yapmak, 

 Meslek Yüksekokulu Akademik Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak. 

 Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak. 

 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek. 

 Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları 

doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 Program danışmanlarını belirlemek, 

 Öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını takip etmek ve görev süresi uzatmalarında 

yüksekokul yönetim kuruluna görüş bildirmek, 

 Eğitim öğretimle ilgili gerekli materyalleri sağlamak. 

 Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,  

 Meslek Yüksekokulu Kurulu toplantılarına katılarak, bölümü temsil etmek,  

 Bölümle ilgili gelişmeleri izlemek, eğitim-öğretimle ilgili yaşanan sorunları çözmek 

üzere uygun zamanlarda bölüm kurulu ve anabilim dalı başkanları ile toplantılar yapmak,  

 Bölüm akademik kurulunu toplamak,  

 Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek,  

 Akademik personelin performansını izleyerek sonuçlarını Müdürlüğe bildirmek,  

 Bölümün faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerini hazırlamak,  

 Erasmus, Farabi ve Mevlana programları ile ilgili çalışmaları yürütmek,  

 Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek,  

 
Adalet Meslek 

Yüksekokulu 
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 Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Müdürlüğe ulaştırmak,  

 Bilimsel toplantılar düzenleyerek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artıcı 

çalışmaları teşvik etmek,  

 Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyetlere katılmalarını 

teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak,  

 Öğrenci danışmanlık hizmetlerini geliştirmek, öğrencilerle toplantılar düzenleyerek her 

alandaki gelişimlerine katkı sağlamak  

 Meslek Yüksekokulunun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek 

 

Yetkileri: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

 İmza yetkisine sahip olmak, 

 Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve 

onaylama yetkisine sahip olmak. 

Yasal Dayanak 
 2547 Sayılı YÖK Kanunu, 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

 

Bilgi-Beceri ve 
Yetenekler: 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 
 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,  
 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 
 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak 
 Ana bilgisayar, iletişim ve ağ güvenlik cihazları ile işletim sistem yazılımlarını etkin 

kullanabilme ve teknolojisini takip edebilme  
 Düzenli ve disiplinli çalışma 
 Hoşgörülü olma 
 Liderlik vasfı 
 Proje geliştirebilme ve uygulayabilme 
 Sabırlı olma             
 Sonuç odaklı olma 
 Sorumluluk alabilme 
 Bilgileri paylaşmama 
 Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak 

 Değişime açık olma ve değişen koşullara uyum sağlayabilme. 

 

Görev Tanımını;   
Hazırlayan Onaylayan    

 …../……/……. ……./……./……….. 
  

 
 

Adı-Soyadı Recep Yerebakan Yrd. Doç Dr. Ahmet Yanık 
Unvanı Meslek Yüksekokul Sekreteri Müdür 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 
Adı-Soyadı-Unvanı Tarih İmza  

Yrd. Doç Dr. Ahmet Yanık ……./……./……..  
Bölüm Başkanı   

 


