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Birim Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Alt Birim Dekanlık 
Görev Unvanı Bölüm Başkanı 
Üst 
Yönetici/Yöneticil
eri (Görevin Bağlı 
Olduğu Unvan) 

Dekan 

Astlar Bölüm Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri 
Yetki Devri / 
Vekâlet 

Göreve haiz Bölüm Başkanının uygun gördüğü Öğretim Üyesi 

Görev Alanı 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve 
araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli 
bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

Mardin Artuklu Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç 
ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu ve hedefleri 
doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm 
içerisinde yapar. 

Temel Görev ve 
Sorumluluklar 

 Bölümü ve bağlı anabilim dallarını, yürürlükteki yasa, tüzük, 
yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun olarak yönetmek,  

 Bölüm ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak 
yürütülmesi, kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamak, 

 Bölümü temsilen Fakülte Kuruluna katılmak, 
 Görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden 

birini vekil olarak bırakmak. 
 Bölümün öğretim elemanları arasında görev bölümü yapmak.  
 Bölümde ve bağlı birimlerde eğitim, öğretim bilimsel araştırma ve 

yayın etkinliklerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  
 Bölüm personelinin çalışmalarını izlemek, denetlemek, 

değerlendirmek ve ödüllendirmek.  
 Bölüm Başkan Yardımcılarını belirlemek. 
 Öğretim Elemanı ihtiyacını belirlemek, Öğretim Elemanı alım 

sürecine katılmak.  
 Öğretim Elemanlarının meslek içi eğitimi ve oryantasyon süreçlerini 

organize etmek. 
 Öğretim Elemanlarının performanslarını motive ve takip etmek.  
 Bölümdeki Öğretim Elemanlarının akademik çalışmalarını motive 

etmek ve Yükseköğretim Veri Tabanı (YÖKSİS) bilgilerinin 
güncellenmesini sağlamak. 

 Bölüme bağlı Öğretim Elemanlarının rapor ve izin (yıllık, mazeret) 
işlemlerinin takibini sağlamak. 
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 Program derslerini ders yüklerini göz önünde bulundurarak ve 
uzmanlıklarına göre Öğretim Elemanları arasında paylaştırmak. 

 Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde 
gerçekleşmesi amacına yönelik olarak bölümdeki Öğretim Elemanları 
ve diğer Bölüm Başkanları arasında iletişimi sağlayarak akademik 
etkinlikleri sağlamak. 

 Her yılsonunda programlarla ilgili yıllık değerlendirme raporu 
hazırlamak. 

 İlgili mevzuatlarda belirtilen konularda karar almak üzere Bölüm 
Kurulunu toplamak, Kurula başkanlık etmek. 

 Bölüm öğretim elemanı gereksinimi belirleme, görevlendirme ve 
değerlendirme işlemlerini yürütmek. 

 Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını 
denetlemek, 

 Her eğitim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim–öğretim ve 
araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu 
Dekanlık Makamına sunmak. 

 Bölüm Başkanı görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin 
kullanılmasından Dekana karşı sorumludur. 

 Yetkinlik 

(Aranan 
Nitelikler) 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine 
sahip olmak,  

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci 
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. 

 

Yetkinlik Düzeyi 

 

Temel  Teknik Yönetsel 

657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda 
belirtilen genel 
niteliklere sahip olmak. 
2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Kanunu’nda belirtilen 
genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bilgisayar, yazılım 
ve ofis araçları 
kullanabilmek. 

Görevinin 
gerektirdiği düzeyde 
iş deneyimine sahip 
olmak, 

Yöneticilik 
niteliklerine sahip 
olmak; sevk ve idare 
gereklerini bilmek, 
Faaliyetlerini en iyi 
şekilde 
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sürdürebilmesi için 
gerekli karar verme 
ve sorun çözme 
niteliklerine sahip 
olmak. 

Görev İçin 
Gerekli  

Beceri ve 
Yetenekler 

 Analitik düşünebilme  

 Analiz yapabilme  

 Ardıl çeviri yapabilme  

 İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı  

 Özel bilgileri paylaşmama  

 Değişim ve gelişime açık olma  

 Düzgün diksiyon  

 Düzenli ve disiplinli çalışma  

 Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı 

  Ekip liderliği vasfı  

 Empati kurabilme  

 Etkin yazılı ve sözlü iletişim  

 Güçlü hafıza  

 Hızlı düşünme ve karar verebilme 

 Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme 

 Hoşgörülü olma  

 İkna kabiliyeti  

 İleri düzey İngilizce  

 İnovatif, değişim ve gelişime açık 

 İstatistiksel çözümleme yapabilme  

 Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme  

 Koordinasyon yapabilme  

 Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık  

 Liderlik vasfı  

 Makroekonomik göstergeleri kavrama ve kıyaslayabilme  

 Matematiksel kabiliyet  

 Müzakere edebilme 

 Planlama ve organizasyon yapabilme  

 Sabırlı olma  

 Sistemli düşünme gücüne sahip olma  
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 Sorun çözebilme  

 Sonuç odaklı olma 

 Sorumluluk alabilme 

 Sözlü ve yazılı anlatım becerisi 

 Stres yönetimi  

 Temsil kabiliyeti 

 Üst ve astlarla diyalog  

 Yönetici vasfı. 

Diğer Görevlerle 
İlişkisi  

Dekan ve Dekan Yardımcılarına karşı raporlama ilişkisi. 

Yasal Dayanaklar 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

 
 

TEBLİĞ EDEN 
Unvan/ Adı Soyadı/İmzası 

İdari görev 

 
TEBELLÜĞ EDEN 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, anladım; verilen görevleri Görev Tanım 
Formunda belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı / Soyadı 
 

Kadro Unvanı Tarih İmza 

    

Bu form 26 Aralık 2007 tarihli 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 
ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde 
hazırlanmıştır. 


