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YETKİ VE 
SORUMLULUKLA

RI 

1. Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlerin; başta 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda, fakültenin amaç 
ve politikalarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

2. Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını 
sağlar. Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri 
arasında düzenli çalışmayı sağlar. 

3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe 
bildirmek, 

4. Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını 
sağlar. 

5. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini 
ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır 
kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve 
hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar. 

6. Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar. 

7. Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar 

8. Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak 
kullanılmasını sağlar. 

9. Fakülteyi üst düzeyde temsil eder. 

10. Her öğretim yılı sonunda Fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında 
Rektöre rapor verir. 

11. Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar. 

12. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin 
tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

13.  Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak, bağlı personelin işlerini 
daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve 
deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını 
yakalayabilmelerine olanak tanır. 
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14. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde     
kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik 
önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin 
sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin 
düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve 
denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının 
alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

15. Fakülteyi üst düzeyde temsil etmek kendisine verilen görevler ile 
verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap 
verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak. 

 

 

 

 
Bu dokümanda açıklanan yetki ve sorumluluklarımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 
ve taahhüt ediyorum. 
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