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Birimi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
Görev Unvanı Müdür 

En Yakın Yönetici Rektör Yardımcısı  
Yokluğunda Vekâlet Edecek Müdür Yardımcısı 

 
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. Yönetmelikte belirtilen amaçları doğrultusunda Merkez birimlerini yönetmek. Yönetim 
Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.  
 

 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
 Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde 

yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda 
gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda 
belirtilen görevleri yapar:  

 Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve 
etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  

 Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.  
 Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin 

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.  
 Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev 

alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yönetim 
Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak. 

 Merkezde görev yapacak tam-zamanlı ve yarı-zamanlı personel ile gönüllü uzmanları 
belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak. 

 Merkezin çalışmaları konusunda hazırlanan yıllık raporları Yönetim Kurulunun görüşü 
alındıktan sonra Rektöre sunmak.  

 İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 
 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,  
 Müdür, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken Rektör Yardımcısı ve Rektöre 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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