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GÖREV TANIMI: DEKAN 

KURUM İÇİNDEKİ YERİ 

Üst Makam: Rektör Yardımcısı-Rektör 

Bağlı Birimler: Tüm Akademik ve İdari Personel 

GÖREVİN KISA TANIMI 

Kastamonu Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin 

vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin 

etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları planlar, örgütler, 

yönlendirir, koordine ve kontrol eder. 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar. 

 Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Fakülte birimleri 

arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar. 

 Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunları Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır ve 

gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.  

 Fakültenin bütçesinin her yıl, gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar. 

 Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak temin edilmesini ve kullanılmasını; 

kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtların şeffaf bir şekilde 

tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar. 

 Fakültenin kadro ihtiyaç analizlerinin hazırlanmasını sağlar ve raporu Rektörlük makamına sunar.  

 Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.  

 Fakültede bilgi sisteminin oluşmasını sağlar. 

 Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 

 Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. 

 Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili fakülteye yönelik politika ve stratejileri geliştirir. 

 Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans 

gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir örgüt haline gelmesi için çalışır. 

 Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.  

 Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, bunları çözüme ulaştırır, 

gerektiğinde üst makamlara iletir. 
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 Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Fakülte bazında benimsenmesini sağlar. 

 Fakültede BAP, İhtisaslaşma, TÜBİTAK gibi araştırma ve altyapı projelerinin düzenli olarak 

hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar. 

 Fakültedeki programların akreditasyonu için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar. 

 Fakültenin stratejik planının hazırlanmasını sağlar. 

 Fakülte alanı ve bahçe düzenlemesinin kontrolünü sağlar. 

 Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.  

 Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar. 

 Fakülteyi üst düzeyde temsil eder. 

 Her öğretim yılı sonunda Fakültenin işleyişi hakkında Rektöre rapor verir. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına 

uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

 Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder. 

 Parlayan Yıldız Konukevi’nin işleyişini kontrol eder ve yönetimini sağlar. 

 Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkili ve daha kaliteli bir şekilde yapmalarını sağlayacak 

beceri ve deneyimi kazanmaları adına, onlara sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını 

yakalayabilmeleri için imkân sunar. 

 Rektörün fakülte ve sorumluluk alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

 

 

 

 

 

 

 


