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Birim Adı :  Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Görev Adı : Dekan Yardımcısı 

Sorumluluk Alanı : Eğitim,Öğretim Hizmetleri, Öğrenci İşleri, İdari ve Mali İşler 

Görev Tanımı : İlgili Mevzuat çerçevesinde, Fakültenin vizyonu ve misyonu 

doğrultusunda eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin 

etkinlik, verimlilik ve etik ilkelerine göre planlanması, örgütlenmesi, 

yönlendirilmesi, koordine edilmesi, kararlar alınması ve denetlenmesi 

için Dekana yardımcı olunması, Dekan görev başında olmadığı 

zamanlarda Dekana vekalet edilmesi ve Dekan adına işlerin yürütülmesi. 

Alt Birim :  

Görev/İş Unvanı : Görev 

Birim Yetkilisi : DEKAN 

Görev Devri :  

Sorumlu Personel :  

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK 

 Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak. 

-öğretim faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek. 

 

hususunda Dekana 

yardımcı olmak. 

-öğretim sistemiyle ilgili sorunların tespit edilmesinde, çözüme 

kavuşturulmasında 

Dekana yardımcı olmak. 

-öğretime ilişkin dünyadaki ve Türkiye’deki son gelişmeleri takip etmek ve 

Fakültede 

uygulanması hususunda Dekana yardımcı olmak. 

öğretim elemanı 

dosyalarının ön incelemesini yapmak. 

-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirilmesinde Dekana 

görüş 

bildirmek. 

yardımcı 

olmak. 

programını 

hazırlamak ve yürütmek. 

 Öğretim elemanlarına Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin uygulanmasını 
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sağlamak. 

yazılımları) 

oluşturulmasında, aktif olarak çalıştırılmasında ve güncel tutulmasında Dekana yardımcı 

olmak. 

düzenli 

olarak yapılmasını sağlamak. 

kontrol etmek. 

etkin 

yürütülmesini sağlamak. 

olmak. 

dan oryantasyon programı uygulanması ve 

oryantasyon el 

kitapçığının hazırlatılması konusunda Dekana yardımcı olmak. 

 

oje yarışmaları yapılması 

hususunda 

Dekana yardımcı olmak. 

olmak. 

 

rılmasını sağlamak. 

sağlamak. 

ilgili birimler 

tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

sağlamak. 

sağlamak. 

nci ders intibakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak. 

sonuçlandırılmasını 

sağlamak. 

 ve makul bir 

şekilde 

yapılmasını sağlamak. 
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çalışmaları 

ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak. 

eceği her türlü etkinliğin kontrolünü ve 

denetimini 

yapmak. 

adına dinlemek 

ve çözüme kavuşturmak. 

ntı, 

sempozyum, seminer, 

yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek. 

yapılacak toplantılara 

başkanlık etmek. 

lerinin denetimini yapmak. 

 

olunmasının 

sağlanmasında Dekana yardımcı olmak. 

ir şekilde yapılmasını sağlamak. 

-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin eğitim-öğretim durumuna 

ilişkin Dekana 

rapor vermek. 

korunması 

için gerekli tedbirleri almak. Sorumluluğundaki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin 

yerinde 

ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.Fakültede idari ve mali işlerin düzenli bir şekilde 

sürdürülmesini sağlamak. 

ı sürekli takip etmek. 

Dekana 

yardımcı olmak. 

kavuşturulmasında Dekana 

yardımcı olmak. 

öğretim elemanı 

dosyalarının ön incelemesini yapmak. 

ilgili Dekana 

görüş bildirmek. 
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yardımcı 

olmak. 

nmesini 

sağlamak. 

çalışmalarını 

sağlamak. 

ve Dekanlığa 

sunulmasını sağlamak. 

Ders ücret formlarının düzenlenmesini ve kontrolünü sağlamak. 

yapmak. 

Yemek vb.) 

Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışarak organizasyonları yapmak, basın yayın kuruluşları 

ve kamu 

kuruluşları ile irtibata geçmek. 

soruşturma vb.) 

işlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek. 

personelin 

isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak. 

olarak 

yürütülmesini sağlamak. 

uygulanması 

konusunda gerekli uyarıları yapmak, önlemlerin alınmasını sağlamak. 

 

tatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

incelemek, 

denetlemek. 

-onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve 

denetlemek. 

 

sunulmasını 

sağlamak. 

enetlemek ve sonuçlandırmak. 

sağlamak. 
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yapmak. 

üzenli yapılmasını sağlamak. 

onların görüş ve 

önerilerini almak. 

gözden 

geçirilmesini ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak. 

-gereç ihtiyaçların belirlenmesi ve teminini sağlamak. 

-gereç ihtiyaçlarının tespitinin ve giderilmesi için gerekli 

çalışmaların 

yapılmasını sağlamak. 

eknik hizmetleri denetlemek. 

 

 

üş 

bildirmek. 

 

hususunda 

Dekana yardımcı olmak. 

ını sağlamak, tanıtım kitapçığı ve broşürü hazırlatmak. 

yapılması konusunda 

Dekana yardımcı olmak. 

mesini 

sağlanması konusunda 

Dekana yardımcı olmak. 

 

-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin idari ve mali durumuna 

ilişkin Dekana 

rapor vermek. 

luğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı 

korunması 

için gerekli tedbirleri almak. Sorumluluğundaki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin 

yerinde 

ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 

 

GÖREV YETKİLERİ 
 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

 

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ 
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 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 

BECERİ GEREKSİNİMLERİ 

 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. 

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

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 


