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Birim Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Görevin Adı Müdür 

Amir ve Üst Amirler Rektör 

Astları Enstitü Akademik ve İdari Personel 

Görev Devri Yıllık ve diğer izin durumlarında bir müdür yardımcısına görev devri 

yapılır. Görevi devreden ve devralan her ikisi de imzalar. İzin dışındaki 

değişiklikler Rektör tarafından yapılır. 

Görevin Kapsamı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi üst yönetimi tarafından 

belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu, misyonu 

doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 

faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi 

amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek 

ve denetlemek. 

Yetki ve Görevler 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda verilen görevleri yapmak.  

2. Enstitü Kurullarına (Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu) 

başkanlık etmek, Enstitü Kurullarının kararlarını uygulamak ve 

Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 

3. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu 

ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.  

4. Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarının gerekçesi ile birlikte 

Rektörlüğe bildirmek ve Enstitünün bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü 

Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan Rektörlüğe sunmak. 

5. Harcama yetkilisi görevini yürütmek, 

6. Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel 

gözetim ve denetim görevini yapmak. 

7. Kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki yardımcı seçmek ve 

görevlerini belirlemek. 

8. Enstitünün amaçlarına uygun görevleri yerine getirmek üzere 

kurulan disiplinler arası anabilim dallarının başkanlarını atamak ve 

Rektörlüğe bildirmek. 

9. Enstitünün geleceğe yönelik politikalarının ve planlarının 

oluşturulması için gerekli çalışma ve araştırmaları yaptırmak.  

10. Üniversite Senatosuna katılmak ve Enstitü ile ilgili konularda gerekli 

bilgileri sunmak. 

11. Rektörlükçe üye seçildiği komisyonlarda bulunmak ve Enstitüyü 

temsil etmek. 
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12. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve daha kaliteli 

yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli 

gelişme ve iyileştirme fırsatlarını oluşturmak. 

13. Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Enstitü bazında 

uygulanmasını sağlamak.  

14. Enstitüde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini 

sağlayarak, eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve 

stratejiler geliştirmek. 

15. Enstitünün eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, 

çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletmek.  

16. Enstitünün fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli 

olarak kullanılmasını sağlamak. 

17. Enstitünün kadro ihtiyaçlarını hazırlar ve Rektörlük makamına 

sunmak. 

Görevin  

Gerektirdiği  

Nitelikler 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak. 

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme 

ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 

Hazırlayan  

Adı-Soyadı: Prof. Dr. Müjgan ÖZDEMİR ERDOĞAN 

Ünvanı: Enstitü Müdür Yardımcısı 

İmza: 

Onaylayan 

Adı-Soyadı : Prof. Dr. Özal ÖZCAN 

Ünvanı : Enstitü Müdürü 

İmza: 

 


