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Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Alt Birim Adı
Görev Unvanı

Bölüm Başkanı

Üst Yönetici/Yöneticileri
(Görevin Bağlı Olduğu Unvan)
Astları

-Dekan
-Dekan Yardımcısı
-Bölüm Öğretim Üyeleri

Görev Devri

Yönetimin uygun bulduğu bölümdeki öğretim üyesi

Görev Alanı

Temel Görev ve Sorumlulukları

Yetkileri

Üniversitenin üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere
uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve
öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve
verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve
akademik işleri bölüm içerisinde yapar.
-Bölüm kurullarına başkanlık etme görevinin yürütülmesini sağlamak
-Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor etme
görevinin yürütülmesini sağlamak
Bölüme bağlı anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlama görevinin
yürütülmesini sağlamak
Bölümün ders dağılımını Öğretim Elemanları arasında dengeli bir şekilde
paylaşma işlerinin yürütülmesini sağlamak
-Fakülte akademik kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlama
görevinin yürütülmesini sağlamak
Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılması için danışmanlarla toplantı
yapma görevinin yürütülmesini sağlamak
-Bölüm değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütüp raporları
dekanlığa sunma görevinin yürütülmesini sağlamak.

-Görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
-Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli araç ve gereçleri
kullanabilmek
-İmza yetkisine sahip olmak
-Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları
işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor
isteme yetkisine sahip olmak
-Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara
bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak

Yasal Dayanak

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-2547 sayılı YÖK Kanunu

Yetkinlik

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek

HAZIRLAYAN
Cem KATIRCI
Fakülte Sekreteri

KONTROL EDEN
Erkan KÜÇÜKKILINÇ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Turan GÖKÇE
Dekan
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Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak
-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak
-Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini
bilmek
-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme
ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.-ALES‘den 70 ve üzeri not
olmak
-ÜDS/KPDS veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan 50 ve üzeri
not almak
-Yetkili kurumlarca ilan edilmiş diğer yetkinlikler

-Temsil kabiliyeti
-Hızlı düşünme ve karar verebilme
-Müzakere edebilme
-Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
-Değişim ve gelişime açık olma
-Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme
- Yönetici vasfı
-Saklanması gerekli bilgileri paylaşmama
-Kurumsal ve etik değerlere bağlılık
-Sorun çözebilme
-Stres yönetimi

KONTROL EDEN
Erkan KÜÇÜKKILINÇ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Turan GÖKÇE
Dekan

