
GÖREViNADI :YÜKSEKOKULMÜDÜRÜ

GORIVIN KISA TANIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetiıni taratlndan belirlenen amaç re ilkelere uı,gun olarak:

Yüksekokulnin vizyonu- ınisyoııu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirınek için gerekli tiiın

l'aaliyetlerinin etkenlik ve veriınliIik iIkelerine ul,gı.ııı olarak yüriitülırıesi aıııacıyIa çalışınııları vapıııak.

planlamak, yönlendirmek, kooıdine etmek ve denetlemek.

GÖRf, Vİ VE SORUMLUKLULAR

l -2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar.

2-Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarıırıır u},gulanrnasını sağlaı. Yiiksekokul

birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak düzenli çalışına ortamı sağlar.

3-Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler: bunu, Yüksekokulun tünı çalışaırları ile pa1,lasır_

gerçekleşmesi için ça|ışanları motive eder.

4-Her yıl Yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri iIe birlikte hazırlanmasını sağlar.

5 -TaŞın ırları ı'ı etkili, ekonomik, veriınli ve lrukuka uygun olarak edinilmesini ve kul]anı lııasıııı

kontrollerinin yapıl!nasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasüyla kayıtIarının saydam bir şekiIde

tutulmasınü ve hazırlanan Yönetiı,ı Hesabınııı verilnresini sağlar.

6-Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörliik ınakamına suııar.

7-Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve deneıim görcvini yapar.

8-Yüksekokulda bilgisayar ve çtktı ortamında bilgi sisten.ıinin oIuşmasını sağlar.

9-Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygı.ılanınasını sağlar.

l()-Yiiksekokulda eğitim-öğretiınin düzenli bir şekilde sürdiirülınesini sağIar.

1 l -Eğitiıı-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

l2-Yüksekoku]un idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlar<la kurs, semiııer ve

konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi

için çalışır.



l3-Yiiksekokul değerlendirme ve kalite geliştirıne çalışmalarınıır dtizenli bir biçimde yürüttilııesini

sağlar.

l4-Yüksekokulun eğitim-öğretinr sisteııiyle ilgili sorunları tespit eder. çözünıe kavtısturuf.

gerektiğinde üSt makamlara iletir.

l5-Eğitim-öğretimde yükselelı değerleri takip eder ve Yüksekokul bazıııda uvgulanınasıı,ıı sağlar.

16-Yüksekokulda araştınııa projeleriııin düzenli olarak hazırlanınasını ve si_irdiirülııesini sağlar

17-Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaIarın yapılnrasını sağlar.

18-Yüksekokulun stratejik planını hazırlanıııasıırı sağlar.

19-Yüksekokulun fiziki donanıııı ile insan kayıraklarının etkili ve veriınli olarak ku llan ı lınasıırı sağlar.

20-Yüksekokul yerleşkesinde gerekIi güvenlik tedbirIerinin alınınasını sağlar.

21-Yüksekokulu üst düzeyde temsil eder.

22-Her öğretiın yılı sonuırda Yüksekokulun genel durrıınunrın işleyişi hakkında Rektiire rapor verir,

23-Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapaı.

24 -Görev ve sorumluluk alaırındaki f'aaliyetlerin ıırevcut iç kontrol sisteıniniı1 tanıı ve tıülimatlarına

uygun olarak yiirütülınesini sağlamak.

. YETKiLERi

l. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olnrak.

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci ku]lanmak

3. Necmettin Erbakani Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

4. İmza yetkisine sahip olmak,

5. Harcama yetkisi kullanmak.

6. Emrindeki yönetici ve personele iş veıme. yönlendirıne_ yaptıkları işleri kontrol etıne. düzeltnıe.

gerektiğinde uyarma. bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olınak.

7. Emrindeki 1'önetici ve personeIi cezalandırııa. ödiillendirme. sicil verıne. eğiıinı ıerııe_ işini

değiştirme ve izin verııe yetkisine sahip olınak.

8. Kuruma alınacak personelin seçinıinde değerlendirıneleri karara bağlan,ıa ve onavlaııra ıetkisinç

sahip olmak


