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Unvanı: Dekan
Bağlı Olduğu Pozisyon: Rektör
Vekili: Dekan tarafından yetkilendirilmiş Dekan Yardımcısı
Nitelikler:
●  657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
●  2547 sayılı kanun ve Yükseköğretim Kurulu Yönetmelikleri kapsamında Öğretim Üyesi olmak,
●  Tam gün devamlı statüde görev yapmak,
●  Planlama, organizasyon, yönetim, gözlem ve adil karar verme yeteneğine sahip olmak,
●  Üniversitenin misyon, vizyon ve hedeflerine bağlı kalarak
     tarafsızlık ilkesi ile yaklaşarak görev yapmak.

Görev ve Sorumluluklar:
●  Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
● Her öğretim yılı sonunda Fakülte genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor
vermek,
● Fakülte ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi
ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
● Kurumda görev yapan personellere yürütülen faaliyetlerin niteliğiyle uyumlu görev ve yetki dağılımı 
yapmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve
denetim görevini sürdürmek,
● Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve diğer kurulları oluşturmak ve çalışmalarında başkanlık
yapmak,
● Kurumsal görev üstlenen personeli, alanında deneyim kazanması, bilgi ve beceri edinmesi
amacıyla zaman periyodları içinde hizmet içi eğitimlere yönlendirmek,
● Yürütülen faaliyetlerin başlangıç ve sonuçlandırma aşamalarında yasa ve yönetmeliklere
uygunluğunu denetlemek ve takip etmek,
● Birime ait varlıkların, kaynakların ve tahsis edilen hizmetlerin etkin kullanılmasını, korunmasını 
sağlamak ve denetlemek,
● Çalışan personele akademik gelişmelerine imkan tanımak,
● Kanun ve Yönetmelikleri ihlal eden, yasalara aykırı olumsuz fiil ve davranışlarda bulunan
Personel ve Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açmak, soruşturmacı tayin etmek ve soruşturma 
sonucunu Rektörlük Makamına bildirmek,
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Yetkiler:
●  2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri Fakülte bakımından yerine getirir.

● Birimin harcama yetkilisi olup; kaynakların etkin olarak kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 
uygun kullanılmasını kullanılmasını sağlamak.
● Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
● Fakülteye bağlı birimlerinin etkin olarak kullanmak ve geliştirmek,
Eğitim-öğreim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak,


