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GÖREV TANIMI: BÖLÜM BAŞKANI 

KURUM İÇİNDEKİ YERİ 

Üst Makam: Dekan Yardımcıları-Dekan  

Bağlı Birimler: Bölüm Öğretim Elemanları, Bölümün iş ve işlemlerini yürütmekle görevlendirilen idari 

Personel 

GÖREVİN KISA TANIMI 

Bölüm kurullarına başkanlık etmek, bölüm kurullarını uygulamak. 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 Bölüm kurullarına başkanlık eder. 

 Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder. 

 Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. 

 Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar. 

 Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar 

 Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

 Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. 

 Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir. 

 Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.  

 Bölümündeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 

 Bölümündeki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ekibinin programını hazırlar 

ve yürütür. 

 Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı 

programların akredite edilme çalışmalarını yürütür. 

 Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına 

yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının yaratılmasına çalışır.  

 Fakülte Akademik Genel Kurulu için gerekli olan Bölüm ile ilgili bilgileri sağlar. 

 Her ders dönemi başında kayıtların düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar. 

 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir. 

 Bölümündeki öğrenci ile öğretim elemanı arasındaki ilişkilerin, eğitim-öğretimin amaçları 

doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 
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 Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için öğrenci danışmanları ile toplantılar yapar. 

 Sınavların Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelere uygun bir şekilde 

uygulanmasını sağlar. 

 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 

 Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.  

 Rektörün ve Dekanın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. Bölüm başkanı, bölümün ve 

bölüme bağlı birimlerin eğitim-öğretim ve araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, 

öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, öğrenme kaynaklarının geliştirilmesinde, 

eğitim-öğretim, topluma hizmet, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesinde, demirbaş eşyanın korunmasında, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin 

yapılmasında ve bu işlerin takip ve denetiminde ve sonuçlarının alınmasında dekanlığa karşı  

sorumludur. 

 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


