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,. Institü Öz Değerlendirme Raporunu ve Stratejil< planını hazırlar.
,i 

Her yıI Enstitünün analitik büıtçesinin gerekçeieri ile birlil<te hazırlanmasını sağlar.

ı Ders üçreti formlar!nın, puantajların ve uzaktan öğretim materyal ve iÇerik gel|Ştirme hizmetleri ile

üçretlerinin düzenlenmesini sağlar ve denetler.

ücretlerinin ödenmesini takip eder.

denetim görevini yapar.
,t Fiziki yapı ve donanımın her an işlevseI biçimde oIması için gerel<li denet!mleri YaPar Ve eksiklikleri

Müdürlüğe bildirir.

Enstitü binasının fiziksei iç_dış ortamlarının denetlenmesini ve emniyet altına alınmasını sağlar,

Enstltünün idari ve maIi işlerle ilgili duyurularının Enstitü veya Üniversite web sayfasında YaYınlanmasını

sağl a r,

Öğrenci işleriyle ilgili işleri yürütür ve öğrencilerin Enstitüyü değerlendirmesi için anl<etler uYgulanmaslnı

sağla r.
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Enstitü öğrencilerine tez danışmanı atarıa süreçlerini taI<ip

Danışmanı Atama Esaşlarını'nın titizlikle uygulanmasını denetler,

Tezsiz ve Tezli lisansüstü eğitim programlarına ait dönem projesi ve tez

yazımı/ l<ontroIü, basımı, duyurulması ve dağıtımını sağlar,

yazım l<ılavı-ızları ile şablonlarınin

i:nstitüy,e bitirilnıiş olarak tcsiirııı: dilen her türlü tez ve cjörıem projesinin "Benzerlik

ii;ıporu"ııun alınaral< ilgiii öğrenci iie clıınışnıaııina teslirı edilrnesini sağlar, bu

ıtancla ı,tla ri ri a uyııaya ı re üJu ri ] r il:i n gereği ııi ya piı r,

lez 5avunma aşamasından başarılı otmuş öğrencilerin tezlerinin ve dönem projesi ödevlerinin enstitünün

yazım kılavuzlarına uygunluığunu denetlemel< için el<ipter kuraral< tezlerin yazım kurallarlna uYgunluğu

konusunda gerel< savunma öncesi ve gerel<se savunma 5onras! benzerlil< Oranı ve İntihal RaPorunun

alınnıası yanında tezin baskıya girmeden önce Tez Kontrol Komisyonu eIiYle Yazım kuralIarına

uygunluğunu titizlikle denetler.
Enstitü basım_yayım işleri ile ilgili her tür|ü düzenleme çalışmalarlnlyapar.

i:nstitü diplomalarının uygun şel<ilde hazırlanması ve basılması, yabancı dilde hazırlanan kısımlarının

kontrolünü yapar.
yül<sel<öğretim kanunu ve yönetmelil<leri,nde belirtilen diğer görevleri yapar.

itü Müdürünün verdiği diğer görevleri

E n stltü
Zafer BALBAĞ
Müdürü

ederel<, bu konudaki Enstitünün tez

oranı ve İntihal

l<onuda enstitü
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DR. oĞR. üvrsi L{AMir özrıı

; GOREV VE 50RuMLULUKLAR|
| ; Müdüre g"r*ü.ş"oT;fu";G;;;ranlarda müdürün uygun görmesi halinde vekAlet eder,
1] > Enstitünün kalite geliştirme ve değerlendirme standartlarının belirlenmesi için kurullar oluŞturur ve bu
l - _____.-^xı^-

standartların kalitesinin geliştirilmesini ve yıllıl< raporunun hazırianmasını sağlar,
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