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A- İŞE İLİŞKİN BİLGİLER   
İşin Kısa Tanımı
Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin vizyonu, 
misyonu doğrultusunda gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 
yürütülmesi amacıyla çalışmaları yönetmek.
Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından, 
Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar 
görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim 
üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevinden 
ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse 
yeni Müdür görevlendirilir.
Görev ve Sorumluluklar

 Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
 Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
 Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe 

bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu 
sağlamak.

 Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri 
almak.

 Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje 
önerilerinde bulunmak.

 Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve 
Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

 Her faaliyet dönemi sonunda, ETÜSEM faaliyetlerini içeren raporu düzenlemek ve Yönetim 
Kuruluna sunmak.

 Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
Yetkiler

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 İmza yetkisine sahip olmak.
 Harcama yetkisi kullanmak.
 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 

düzeltme,gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
 Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama 

yetkisine sahip olmak.

İlgili Mevzuat
12 Ağustos 2016 Mart 2014 tarihli ve 29799 sayılı gazetede yayılanan Erzurum Teknik Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

B- ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Gerekli Öğrenim Düzeyi Ve Bölümü
Doktora

Gerekli Mesleki Eğitim, Sertifikalar ve Diğer Eğitimler
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen 

genel niteliklere sahip olmak,
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 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 Müdür, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken,rektör Yardımcısına karşı sorumludur.
Gerekli Yabancı Dil Bilgisi ve Düzeyi

Gerekli Hizmet Süresi


