
 

Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu 

Görev Adı: Müdür Yardımcısı  

Amiri: Müdür 

Sorumluluk Alanı: Yüksekokulun yönetimi konularında Müdür tarafından tanımlanmış görev ve sorumlulukları 

yasalara uygun bir şekilde yerine getirmek. Üniversitemiz üst yönetimi tarafından belirlenen 

amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokul vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim 

ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde 

yürütmek amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak. 

Görev Devri: Vekâlet şartlarını taşıyan akademik personel 

Görevin Amacı: 
Görev ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemleri etkin ve verimi bir şekilde yapmak suretiyle 

hizmet kalitesini yükselterek Adalet Meslek Yüksekokulunun başarısına katkıda bulunmak. 

Temel İş ve 
Sorumluluklar: 

 MYO Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek, 

 Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak, 

 MeslekYüksekokulunun stratejik planını hazırlamak 

 Meslek Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek 

 Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek. 

 Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak. 

 Ders planları, ders ve sınav programları ve gözetmen listelerini izlemek, takip etmek bu 

konularda öğrencilerden gelen sorunları irdelemek ve çözüm üretmek, 

 Burs Komisyonu, Staj Komisyonu, Mezuniyet Komisyonu ve diğer kurul ve 

komisyonlarla ilgili çalışmaları yapmak, gerektiğinde Müdürlük Makamına bilgi vermek 

 Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Müdürlüğün talep ettiği bilgileri ve 

dokümanları vermek. 

 Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Müdüre yardımcı olmak, 

 Meslek Yüksekokulu politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmalara 

katılmak 

 Meslek Yüksekokulu basın-yayın işleri ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak, 

 Meslek Yüksekokulu öğrenci kulüplerinin kurulması için gerekli çalışmaları yapmak, 

 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak 

 Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek 

 Sorumlu olduğu kurul ve komisyonlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

 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 

yetkisini kullanmak 

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. 
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 Ana bilgisayar, iletişim ve ağ güvenlik cihazları ile işletim sistem yazılımlarını etkin 

kullanabilme ve teknolojisini takip edebilmek 

 

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  

Öğr. Gör. Süleyman Kandemir ……./……./……..  
Müdür Yardımcısı   

 

 


