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BİRİM:   
 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
 

 BAĞLI OLDUĞU BİRİM:   
 

 

Rektörlük 
 

 GÖREVİN KISA TANIMI 
 

 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi üst yönetimi tarafından 

belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu ve 

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.  
 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

- Enstitü Kurullarına Başkanlık etmek, Enstitü Kurullarının kararlarını ve Enstitü birimleri arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak, 
- Her öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyiş hakkında Rektöre bilgi 

vermek, 
- Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe 

sunmak, 
- Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak,  
- Kanun ve yönetmelikleri ihlal eden yasaklara aykırı olumsuz fiil ve davranışlarda bulunan personel 

ve öğrenciler hakkında disiplin yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması açmak ve sonucunu 

Rektörlüğe göndermek,  
- Birimin Harcama Yetkilisi olarak Enstitü bütçesinden harcama yapmak üzere görevlilere harcama 

talimatı vermek. Verilen harcama talimatının kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine 

uygun olmasını, ödeneklerin ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,  
- Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve 

geliştirilmesini, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını, öğrencilere gerekli sosyal 

hizmetlerin sağlanmasını, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir 

şekilde yürütülmesini, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol 

edilmesi ve sonuçlarının alınmasını sağlamak,  
- Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi ve kullanılması, 

kontrollerinin yapılması, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtların saydam bir şekilde 

tutulması ve hazırlanan Yönetim Hesabının rektörlüğe sunulmasını sağlamak,  
- Enstitüde eğitim-öğretimin düzenli şekilde sürdürülmesini sağlamak,  
- Enstitünün idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans 

gibi etkinlikleri düzenleyerek Enstitünün sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için 

çalışmak,  
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına 

uygun olarak yürütülmesini sağlamak,  
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap 

verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak.  

 

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ Tüm Birimler 

 


