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ORGANİZASYON 

BİLGİLERİ 
Birim Adı Personel Üst Yönetici(leri) 

Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkanı Dekan Yardımcıları, Dekan 

 2547 Sayılı Kanununun 21’inci maddesinde belirtilen hususlara ilaveten bölüm başkanının görev, 

yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

1) Bölüm kurullarına başkanlık etmek, bölüm kurullarının kararlarını uygulamak ve bölüme bağlı 

birimler arasında koordinasyon, iletişim ve işbirliğini sağlamak,  

2) Fakültenin misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak, 

3) Üniversite stratejik planı çerçevesinde fakülte veya yüksekokulca hazırlanan gelişim planına 

uygun olarak bölümün insan kaynakları, teknolojik ve fiziki altyapı, donanım vb ihtiyaçlarını 

bölüm kurulunun da görüşünü alarak dekanlığa sunmak, 

4) Bölümün birimleri ve her düzeydeki personelini kapsayacak şekilde motivasyon, işbirliği, 

dayanışma, mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirecek yönde çalışmalar yapmak, gözetim, 

denetim ve değerlendirme görevlerini yerine getirmek, 

5) Dekanlık ile işbirliği içinde eğitim-öğretim sistemi, mevzuat, metot ve tekniklerin 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, 

6) Bölümdeki eğitim-öğretim, topluma hizmet, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

7) Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi 

amacına yönelik olarak, bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının 

oluşmasına çalışmak.  

8) Bölüm personelini ve öğrencileri kapsayacak şekilde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak, 

9) Bölümün uluslararası ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak, uluslararasılaşma, 

kalite güvence ve akreditasyon konularında yürütülecek çalışmalara öncülük etmek ve bu 

hususlarda Dekanlık ile uyum içinde çalışmak, 

10) Dekanlık ile işbirliği içinde, iş dünyası ve toplumla ilişkiler ile topluma hizmet faaliyetlerinin 

geliştirilmesini ve etkin işbirliklerinin yapılmasını sağlamak, 

11) Akademik personel, iş dünyası, toplum ve öğrencilerin görüş ve katkılarını da alarak Dekanlık 

Makamı ile koordineli bir biçimde eğitim-öğretim, bilimsel faaliyetler ve diğer hizmetlerin 

kalitesini artırma yönünde çalışmalar yapmak, 

12) Her akademik yılsonunda bölümün idari, akademik, bilimsel ve diğer faaliyetleri hakkında 

Dekanlık Makamına rapor sunmak, 

13) Öğretim elemanlarının performanslarını ve öğrencilerin başarı durumlarını düzenli olarak 

izlemek ve değerlendirmek, 

14) Bölümün tanıtımının yapılmasını, öğretim elemanı ve öğrencilerin sektörle iletişim ve 

işbirliğinin kurulmasını ve mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, 

15) Bölümde çalışma düzenini oluşturmak, koordinasyon, takip ve disiplini sağlamak, 

16) Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı ve sözlü olarak bildirmek.  

17) Fakülte Dekanlığı ile kendi bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde 

yapılmasını sağlamak.  

18) Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında bölüm görüşünü yazılı 

olarak Dekanlık Makamına bildirmek.  

19) Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak. Bölümün ders 

dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.  

20) Bölümü temsil etmek üzere Fakülte Kurulu Toplantılarına katılmak.  

21) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapıp yapmalarını izlemek ve denetlemek. 

22) Sınav programlarının hazırlanmasını, sınavların düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.  

23) Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında hazırlanmasını sağlamak.  



 

 

T.C. 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

GÖREV TANIMI FORMU 

Doküman No  

İlk Yayın Tarihi  

Revizyon Tarihi  

Revizyon No  

Sayfa  

 

 

24) Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik 

sorunlarıyla yakından ilgilenmek, gerekirse toplantılar yapmak.  

25) Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorun ve taleplerini tespit ederek Dekanlık Makamına 

iletmek.  

26) Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek, raporları Dekanlığa 

sunmak.  

27) Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, 

düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

28) Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.  

29) Öğretim elemanlarının derslerini düzenli ve zamanında yapmalarını sağlamak. 

30) Bölümün ERASMUS ve Farabi programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.  

31) Her öğretim yılı sonunda Bölümün geçen yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile 

ilgili raporu ve gelecek yıl için çalışma plânını Dekanlık Makamına sunmak.  

32) Bölümdeki sınıfların, dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders 

araç-gereçlerinin korunmasını, verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını 

sağlamak. Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak. 

33) Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü 

faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamak.  

34) Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.  

 

 

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, görev alanı 

itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı Dekanlığa karşı 

sorumludur. 


