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Birimi Spor Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
Görev Unvanı Yönetim Kurulu Üyesi 

En Yakın Yönetici Müdür 
Yokluğunda Vekâlet Edecek - 

 
Görevin/İşin Kısa Tanımı 

 
Bartın Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm 
faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak.  
 

- Yönetim Kurulu; Rektör tarafından seçilen, Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğretim elemanları veya diğer fakülte ve yüksekokullarındaki öğretim elemanları arasından 
görevlendirilecek olan beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı müdürdür.  

- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden 
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye 
görevlendirilir. 

- Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık 
toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim 
Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy 
çokluğu ile alınır. 
  

 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
 Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili 

konularda kararlar almak, 
 Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak, 
 Araştırma ve yayın konularında kararlar almak, 
 Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve 

görevlendirme için Rektörün onayına sunmak, 
 Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak, 

 Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak. 
 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 
 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,  
 Yönetim Kurulu Üyesi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 

uygun olarak yerine getirirken Müdüre karşı sorumludur. 
 

 
TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını 
okudum, yerine getirmeyi kabul ve taahhüt 

ederim. 

 
 

… / … / 2019 
 
 
 
 

Ad-Soyad 
İmza 

 
… / … / 2019 

 
 

Ad-Soyad 
İmza 
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