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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

BİRİM GÖREV TANIMLARI 

Üst Birimi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Birimi Fen Bilimleri Enstitüsü 

İş Ünvanı Müdür Yardımcısı 
Bağlı Olduğu Makam Müdür 
Emir Alacağı Makam Müdür 

Astları Enstitü Sekreteri, Enstitü Personeli 
Görevde Olmadığı 

Zaman Görevini 
Yürütecek Kişi 

Diğer Müdür Yardımcısı 

 

GÖREVİN KISA TANIMI 
KSÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu, misyonu 
doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik 
ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak, Müdür 
bulunmadığında yerine bakar. 
GÖREV ve SORUMLUKLULARI 

 Enstitünün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür. 
 Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar. 
 Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder. 
 Araştırma Görevlisi başvurularında ön inceleme yapmak. 
 Enstitü öğrenci otomasyonunun işleyişinin sağlanması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarda 

bulunmak. 
 Lisansüstü tezlerin format olarak kontrol eder.  
 Belge ve Formların hazırlanmasını sağlar. 
 Araştırma Görevlisi İşlemleri. 
 Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 
 Müdürün olmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet eder. 

YETKİLERİ 

 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. 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ 
Müdür 
ALTINDAKİ İŞ UNVANLARI 
Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğretim Elemanları, Enstitü Sekreteri, Şef ve Öğrenci İşleri Bürosu 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel 
niteliklere sahip olmak, 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 
 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 
 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip 

olmak. 



SORUMLULUK 
Müdür yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 
getirirken, Müdüre karşı sorumludur. 

 
  


