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Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara 

dayalı olarak yayımlanan Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Karar ve yürürlükteki mevzuatlar, ayrıca 

Bingöl Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden dayanak alan ve 

Rektörlüğün Enstitümüze devrettiği mesleki, akademik ve idari yetkiler kullanılmaktadır. Bu 

yetkiler kapsamında başlıca görev ve sorumluluğumuz ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda 

lisansüstü eğitim yaptırmak, bu amaçla personelimizin verimli ve ülke yararına çalışmalarını 

teşvik etmek, kurum içi denetimleri gerçekleştirmek ve aksaklıkları zamanında düzeltmektir. 
- Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında 

lisansüstü Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla 

kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim 

bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. 
Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, 

lisansüstü eğitim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür. Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığı mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp 

faküllerince uygulanır. 
a) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. 
b) Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından üç yıl 

için atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. 

Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Rektör ve dekan öneri ve atamalarda ilgili öğretim 

üyeleri ile gereken istişarelerde bulunurlar. 
Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en 

çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi 

sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. 
Müdüre vekâlet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda 

olduğu gibidir. 
Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü 

bakımından yerine getirir. 
c) Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı 

başkanlarından oluşur. 
d) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür 

tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç 

öğretim üyesinden oluşur. 
e) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun’la fakülte kurulu ve fakülte  

yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 

Enstitü Müdürü: 

* Enstitü Kuruluna Başkanlık yapmak, Enstitü Kurulunun aldığı kararları uygulamak. 

* Yönetim Kuruluna Başkanlık yapmak. 

* Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel denetim ve gözetim görevini yapmak. 

* Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini yerine getirmek. 
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Enstitü Kurulu: 

* Enstitünün eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili 

esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,  * Enstitü Yönetim Kuruluna 

üye seçmek. 

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu: 

* Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, 

 *Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, 

* Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

* Müdürün Enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 
* Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar 

vermek. 

 

Müdür Yardımcısı: 

*Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği, 

* Müdürün vereceği tüm görevleri yerine getirmek. 

 

Enstitü Sekreteri: 

* Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda Raportörlük yapmak; kurul kararlarının yazımını 

sağlamak ve takip etmek, 

*Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarının yasalar, yönetmelikler ve ilkeler çerçevesinde verdiği 

görevleri yerine getirmek, 

*Öğrencilere, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli bilgi akışını sağlamak, 

*Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak, 

*Resmi dosyaların ve tüm yazışma evraklarının arşivlenmesi ve güvenliğini sağlamak, 

*Enstitünün destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, 

*Tüm birimlerin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak  
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 Ayniyat Saymanlığı ve Tahakkuk Birimi  

            a) Mali Hizmetler, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri  

 

1. Bütçe ve performans programı; 

-   performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 

-   Bütçeyi hazırlamak 

-   Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak 

-   Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak 

-   Ödenek gönderme belgesini düzenlemek 

-    Gelirlerin tahakkuk ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek 

-   Yatırım programı hazırlıklarını koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak 

-   Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler 

üretmek 

-   İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçe uygunluğunu izlemek, 

değerlendirmek  

-   Maliye Bakanlığı tarafından tanımlanan limitler dahilinde satın alma yapmak. 

2. Muhasebe kesin hesap ve raporlama 

-   Muhasebe hizmetlerini yürütmek 

-   Bütçe kesin hesabını hazırlamak 

-   Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak 

-   Mali istatistikleri hazırlamak 

 

b)İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlamleri 

 

1. İç Kontrol sisteminin kurulması standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak, 

2.İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

3. Ön Mali Kontrol görevini yürütmek. 

 

c) Stratejik Planlama ve Performans İşlemleri 

 

1. İdarenin planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık planı oluşturmak, idarenin stratejik 

planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya 

verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 

2. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, 

3. İdare faaliyet raporunu hazırlamak, 

4. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, 

5. İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 

6. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkinlik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, 

7. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve müşteri memnuniyetini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 

8. AR-GE faaliyetlerini yürütmek, 

9. İdare faaliyetleri ile ilgili verileri toplamak analiz etmek, 

10. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 
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c) Yazı ve Personel İşleri Birimi 

 

a) Yüksekokulun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak 

personel sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, 

b) Yüksekokul personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, 

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

d) Müdür ve Yüksekokul Sekreterince verilecek benzeri görevleri yapmak 

 

 

 

 

d) Öğrenci İşleri Birimi 

 

a) Öğrenci işleri ile ilgili bilgi erişim sisteminin güvenilir ve sağlıklı çalışmasını Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı ile ortaklaşa sağlamak, 

b) Öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak, ders durumlarıyla ilgili not ve devam kayıtlarını 

tutmak, 

c) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek ve ana mezuniyet defter 

kayıtlarıyla diploma kayıtlarını tutmak, 

d) Eğitim-öğretim dönemlerinde yatay ve dikey geçiş koşullarını, sürelerini ilan edip başvuruları 

kabul ederek, Yönetim Kurulunca onaylanan başvuruların kayıt işlerini yapmak, rehberlik 

danışmanlık hizmetlerini vermek 

e) Yüksekokulda verilen derslerden daha önce başka bir yükseköğrenim kurumunda almış ve 

başarılı olmuş öğrencilerin söz konusu derslerden muafiyet taleplerini kabul ederek ilgili 

komisyona iletmek ve Yüksekokul Kurulunda verilen karar doğrultusunda gerekli muafiyet 

işlemlerini yürütmek, 

f) Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgileri güncel tutmak  

g) Öğrenci ile bölümler arasındaki iletişimi sağlamak, 

h)Birimlerin her türlü yazışma ve dağıtım işlerinin yürütülmesi sağlamak, 

i) Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini takip etmek, 

j) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileriyle ilgili hizmetleri yürütmek, 

k) Müdür ve Yüksekokul Sekreterince verilecek benzeri görevleri yapmak olarak açıklanmıştır. 
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