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GÖREVLERİ 

a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda verilen görevleri yapmak,

b) Fakülteyi üst düzeyde temsil etmek,

c) Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel

durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

e) Fakültenin kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlük Makamına sunmak,

f) Fakülte bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanması sağlamak

ve Rektörlük Makamına sunmak,

g) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel

gözetim ve denetim görevini yapmak,

h) İdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere

uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

i) Üniversitenin misyon ve vizyonunu doğrultusunda çalışmalar yapmak

j) Fakültenin eğitim-öğretim sistemi ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüme ulaştırmak

k) Fakültenin fizikî donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve

verimli olarak kullanılmasını sağlamak,

l) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin çağdaş bir

anlayışla Üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

m) Fakültenin idari akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda

kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek,

n) Fakültedeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi,

verilerin bilimsel dayanaklara oturtulması ve yönetime sağlıklı bilgi

akışının gerçekleştirilmesi sağlamak,

o) Fakültenin Stratejik Planının hazırlanmasını, Risk Analizlerinin yapılmasını,

Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasını sağlamak,

p) Çağdaş gelişmeleri takip ederek, belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak bunları



Fakültedeki süreçlere yansıtmak, 

q) Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak,

YETKİLERİ 

a) 2547 sayılı kanun ilgili maddeleri tanımlanan yetkiler

b) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

c) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

SORUMLULUKLARI 

a) Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Rektöre karşı sorumludur.
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