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Unvan/Ad/Soyad Anabilim Dalı Başkanları 

Yasal Dayanak -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 

Üst Yönetici/Yöneticiler Enstitü Müdürlüğü 

 

A-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: 

İlgili mevzuat gereğince görevlerin sağlıklı, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

Fakültelerin bölüm başkanı aynı zamanda Enstitü Anabilim Dalı Başkanı’dır. Kurulan disiplinler 

arası anabilim dallarının başkanlarının atanması Enstitü Müdürü tarafından yapılır ve Rektörlük’e 

bildirilir. 

B-GÖREV/İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

1) Anabilim dalının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini 

sağlamak ve aksaklıkları önlemek için gerekli önlemleri almak, 

2) 2547 sayılı Akademik Personel Kanunu’nun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen 

görevlerin yapılmasını sağlamak, 

3) Enstitü ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 

4) Enstitü Kurulu toplantılarına katılarak Anabilim dalını temsil etmek, 

5) Programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak, 

6) Anabilim dallarına gönderilen süreli yazılara süresi içerisinde, süresiz yazılara en geç bir 

hafta içerisinde cevap vermek, ilgili belgeleri eksiksiz bir şekilde Enstitü’ye ulaştırmak, 

7) Anabilim Dalının ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde 

yapılmasını sağlamak, 

8) Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak, 

9) Yeni açılacak dersleri ve ders güncellemelerini Anabilim Dalı Kurulu’nda görüşerek 

Enstitü’ye teklif etmek, 

10) Dönem içerisinde açılacak dersleri Anabilim Dalı Kurulu’nda görüşerek Enstitü’ye teklif 

etmek, 

11) Danışman atamalarını Öğrenci Danışman Tercihi dilekçelerini de dikkate alarak akademik 

kurulda görüşerek Enstitü’ye teklif etmek, 

12) Yüksek Lisans ve Doktora kontenjanlarını Akademik Kurul’da görüşerek Enstitü’ye 

önermek, 



13) Anabilim Dalı’nın kadro yapısını güçlendirmek için gerekli planlamaları yapmak, 

14) Doktora yeterlik sınavlarının planlamasını yapmak ve sınavların kayıt altına alınmasını 

sağlamak, 

15) Öğrenci alımlarında yapılan sözlü ve yazılı sınavları planlamak ve bu sınavların kayıt altına 

alınmasını sağlamak, 

16) Yüksek Lisans ve Doktora tez önerilerini Anabilim Dalı Kurullarında görüşerek Enstitü’ye 

bildirmek, 

17) Doktora Yeterlik Komitesi’ni Enstitü’ye önermek, 

18) Doktora öğrencileri için Tez İzleme Komitesi’ni Enstitü’ye önermek, 

19) Yüksek Lisans ve Doktora tez savunmaları için jüri üyelerini Enstitü’ye önermek, 

20) Tez savunma sınavlarını planlamak ve sınavların kayıt altına alınmasını sağlamak, 

21) ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programları ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

22) Öğrenci Konseyi seçimlerinin zamanında yapılmasını ve sonuçlanmasını sağlamak, 

23) Ders, sınav ve seminer programlarının zamanında tamamlanarak Enstitü’ye 

gönderilmesini sağlamak, 

24) Eğitim-öğretim yılı sürecinde ayda en az bir defa kendisinin belirleyeceği gündem 

maddelerini görüşmek üzere toplanan Anabilim Dalı Kurulu’na başkanlık etmek, 

25) Anabilim Dalı’nda görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve 

denetlemek, 

26) Anabilim Dalındaki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders 

araç-gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak, 

27) Anabilim Dalı öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenmek, 

28) Anabilim Dalı’ndaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin eğitim-öğretimin amaçları 

doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

29) Anabilim Dalı’nın misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak, 

30) Öğrencilerin üniversite ve diğer kurumlarda yapacakları araştırma başvurularında 

araştırma önerisi, veri toplama araçları (anket soruları ve yapılacak uygulama hakkında 

bilgi), çalışma takvimi ve araştırma önerilerini kontrol etmek, 

31) Her yarıyıl başlangıcından en az bir hafta önce, o dönem açılacak dersleri ve derslerin 

verileceği sınıfı da belirten haftalık ders programının Enstitü’ye gönderilmesini sağlamak, 

32) Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında Enstitü’ye gönderilmesini sağlamak, 

33) Uzaktan Eğitim kapsamında yapılacak dersleri Enstitü’ye bildirmek ve bu derslerin 

işlenişini takip etmek, 

34) Enstitü kadrosunda olup sorumluluğunda bulunan araştırma görevlilerinin görev 

sürelerinin uzatılması hakkındaki görüşlerini Enstitü’ye bildirmektir 

 

 

Bu belgede açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi 

kabul ediyorum. 


