
 

 

T.C. 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

Dekan 

Görev Tanımı  

Doküman No KYS-GT-113 

İlk Yayın Tarihi 05.07.2021 

Revizyon tarihi - 

Revizyon No 00 

Sayfa No 1/2 

 

Hazırlayan Yürürlük Onayı Kalite Sistem Onayı 

Fakülte Sekreteri Fakülte Dekanı Kalite Koordinatörü 

 

(Form No: KYS-GT-113; Revizyon Tarihi: …/…/….; Revizyon No:00) 

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 eğitim ve 

öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri 

arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor 

vermek, 

 Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi 

ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

 Fakültenin kadro ihtiyaçlarının belirlenerek idari ve akademik personel açısından güçlenmesini 

sağlamak. 

 Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

sürdürmek, 

 Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 

sonuçlarının alınmasında sorumlu olmak, 

 Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve 

geliştirilmesini, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak, 

 Fakültenin fiziki şartlarını iyileştirmek için gerekli önlemler almak. 

 Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın 

faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde etkin rol oynamak, 

 Hassas ve riskli görevleri dikkate alarak hareket etmek, 

 ÖSYM ve Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek, 

 Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


