ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
ORGANİZASYONDAKİ YERİ

: Rektöre bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:














Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitü genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre
rapor vermek,
Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, enstitü
bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe
sunmak,
Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek,
Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
sürdürmek,
Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin akılcı bir şekilde kullanılmasını
sağlamak,
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.,
Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri için gerekli koşulları sağlamak,
Enstitünün öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde
gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin
sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur
Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Harcama yetkilisi görevini yürütmek.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER


657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere
sahip olmak,

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ YARDIMCISI
ORGANİZASYONDAKİ YERİ

:Enstitü Müdürüne bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:





Enstitü Müdürü tarafından belirlenecek yetki ve görev dağılımına göre Enstitü Müdürüne yardımcı
olmak.
2547 Sayılı YÖK Kanunu kapsamında akademik görevlerini yerine getirmek.
Enstitü Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Görevlerinden dolayı Enstitü Müdürüne karşı sorumludurlar.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak,

ENSTİTÜ SEKRETERİ
ORGANİZASYONDAKİ YERİ

: Enstitü Müdürüne bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:


















Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda raportörlük yapmak,
Bütçe konusu çerçevesinde yapılması gereken işlemleri takip etmek ve bütçenin kullanılmasıyla
ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü Müdürüne yardımcı olmak
İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, İdari personelin izinlerini
düzenlemek.
Daire Başkanlıkları ve bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak,
Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
Enstitünün tüm idari, teknik ve yardımcı hizmetler kadrosunda bulunan personel arasındaki
işbölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak,
Fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak,
5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun 41.maddesi gereğince hazırlanan
Yıllık Birim Faaliyet Raporu çalışmalarını takip etmek, gerekli kontrolleri yapmak.
Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması
görevlerini yürütmek
Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali yükümlülükleri yerine getirmek,
Gerekli olduğu taktirde birimi ile ilgili ISO 9000:2008 prosedürlerinin (içeriğinde talimat ve
formların) değişikliği ile ilgili/yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, bu
dokümanların güncelliğini korumasını sağlamak.
Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve KYS prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek,
birimindeki tüm personelin de aynı prensiple görev yapmasını sağlamak ve uygulamaları
denetlemek.
Enstitü Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
Görevlerinden dolayı Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :
Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Enstitü Sekreterliği için öngörülen şartları
taşımak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ORGNİZASYONDAKİ YERİ

: Anabilim Dalı Başkanına bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:





Yükseköğretim kanunundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans düzeyinde eğitimöğretim ve uygulamalı çalışmalar yapılmasına, proje hazırlıklarının ve seminer düzenlenmesine
yardımcı olmak,
Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek
onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol
göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek,
Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak
Laboratuvar uygulaması yaptırmak.



Bölüm komisyonlarında görev almak




GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER


2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen genel niteliklere sahip olmak

ŞEF
ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:











Sorumlu olduğu servis personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim
yönünden incelemek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
Birimde üretilen belgelerindosya numarası, tarihi, gideceği yeri, imza ve benzeri eksiklikleri
inceleyerek gerekli önlemleri almak,
Tamamlanmış olan belgeleri ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırmak kayıt numarsı
verilmesini sağlamak,
İşlemi bitmemiş belgeleri sorumlu personeli ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,
Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini
izlemek ve yapılmasını sağlamak,
Servisinde görevli personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda bilgilendirmek, işlerin
verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,
Gizliliği olan belgelerle ilgilimevzuata uygun önlemleri almak,
Servisinde görevli personelin devam ve çalışmalarını izlemek , işlerin zamanında
sonuçlandırılmasını sağlamak,
Servisini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:


Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Şef için öngörülen şartları taşımak.

MEMUR
ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:




İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun,
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:


657 sayılı DMK’ya göre memur statüsünde olmak

