
 

Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu 

Görev Adı: Müdür 

Amiri: Rektör 

Sorumluluk Alanı: Öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği 

zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin 

sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir 

şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve 

kontrol edilmesinde Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.    

Görev Devri: Müdür Yardımcıları 

Görevin Amacı: 

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, Meslek Yüksekokulunun misyon ve 

vizyonuna uygun, birimin faaliyet alanına giren görevlerin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak, eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetleri 

kalite ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek sureti ile Meslek Yüksekokulun her 

alandaki başarısına katkıda bulunmak. 

Yetkileri: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

 İmza yetkisine sahip olmak,  

 Harcama yetkisini kullanmak.  

 Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi 

hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir. 

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  
 Analitik düşünebilme, analiz yapabilme, değişim ve gelişime açık olma 
 Düzgün diksiyon,  düzenli ve disiplinli çalışma, ekip liderliği vasfı 
 Empati kurabilme, etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi, güçlü hafıza 
 Hızlı düşünme ve karar verebilme, hukuki analiz ve muhakeme yapabilme 

 Hoşgörülü olma, ikna kabiliyeti. 

 

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 ……./……./……..  
Müdür   
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