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Birimi Yüksekokul Müdürü 

Bağlı Olduğu Birim Rektörlük 

Görevin Kısa Tanımı Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olarak, öğretim kapasitesinin 

rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi ile belirli bir mesleğe 

yönelik eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

  Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak 

ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 

  Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul genel durumu ve işleyişi hakkında 

Rektöre rapor vermek. 

  Yüksekokul ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,  

  Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak, 

  Yüksekokul tüzel kişiliğini içeride ve dışarıda temsil etmek. 

  Yüksekokul ve bağlı birimlerinin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılması ve geliştirilmesini planlamak, 

  Yüksekokulun bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve 

arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak, 

  Yüksekokul öğrenci faaliyetlerinin gözetim ve denetimlerini yapmak, takip ve kontrol 

etmek 

  Harcama yetkilisi olarak harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve 

Yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve 

verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden 

sorumludur, 

 Birime ait varlıkların, kaynakların ve tahsis edilen hizmetlerin; doğruluk, dürüstlük ve 

şeffaflık ilkesiyle etkin ve verimli kullanılmasını, korunmasını sağlamak ve denetlemek, 

 Yüksekokul Kurulunu gerektiğinde toplanmak üzere çağırmak, 

 2547 Sayılı Yasa ile Dekanlara verilmiş olan görevleri Yüksekokul bakımından yerine 

getirmek, 

 Yüksekokul etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, 

  Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 

  Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

  

 

Sorumluluk 

 

Yukarıda yazılı olan bütün görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin 

yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur. 

 

Diğer Birimlerle 

İlişkisi 

Rektörlük, akademik ve idari birimler 

 

 

 

 


