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ORGANİZASYONDAKİ YERİ :Enstitü Müdürüne bağlı görev yapar. 

VEKÂLET EDECEK  : Enstitü Müdür Yardımcısı, Başka bir öğretim üyesi 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

Müdür yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Enstitünün aylıklı 

öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde 

yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. 

GÖREVLERİ: 

 Enstitü Müdürü tarafından belirlenecek yetki ve görev dağılımına göre Enstitü Müdürüne yardımcı 

olmak. 

 Enstitü Müdürü, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek, 

 Enstitünün stratejik planını ve öz değerlendirme raporunu hazırlamak, 

 Müdürlük vekâleti ile Enstitü Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

 Enstitü yayınlarında teknik koordinatörlük yapmak 

 Enstitünün “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” hazırlanması aşamasında gerekli 

çalışmaları yapmak ve ayrıca yönetmeliğin uygulanması aşamasında yönetmelikle ilgili olarak 

bilgilendirme çalışmaları yürütmek ve çıkacak olan sorunların giderilmesi hakkında girişimlerde 

bulunmak, 

 Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Müdür ve Enstitü Sekreterine yardımcı olmak, 

 Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili anabilim dalı başkanlıkları 

tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak, 

 Enstitünün belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

 Tez teslim işlemlerini takip etmek, 

 Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, 

 2547 Sayılı YÖK Kanunu kapsamında akademik görevlerini yerine getirmek. 

 Enstitü müdürünün yasalar, yönetmelikler çerçevesinde verdiği diğer görevleri yerine getirmektir. 

Görevlerinden dolayı Enstitü Müdürüne karşı sorumludurlar. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER: 

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

 

SORUMLULUKLARI: 

 

 Enstitü Müdür Yardımcıları yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürüne karşı sorumludur. 

  


