
 
 

 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
GÖREV TANIMI 

Doküman No : 01 
İlk Yayın Tarihi : 15.12.2020 
Revizyon Tarihi : 17.03.2021 
Revizyon No : 01 

Görev Unvanı Dekan 

Üst Yönetici 
/Yöneticileri  

Rektör 

Astları Kurullar, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri 

Vekâlet Eden  Dekan Yardımcısı 

Görevin  
Kısa Tanımı  

Dekan, fakültedeki en yetkili kişidir. İlgili Mevzuat çerçevesinde, Üniversite üst 
yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaç ve ilkeler doğrultusunda; 
fakültenin vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için eğitim-öğretimin ve idari 
işlerin etkinlik, verimlilik ve etik ilkelerine göre planlanması, örgütlenmesi, 
yönlendirilmesi, koordine edilmesi, kararlar alınması ve denetlenmesinden de 
sorumludur. Dekan; öğrencilere, çalışanlara ve eğitmenlere karşı her 
türlü görev ve sorumluluğun yerine getirilmesi için çalışmalar yürütür. 
 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar  

– 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 Kurulu’nun da görüşünü 
aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

– Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve 
denetim görevini yapmak, 

– İdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun 
olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

– Fakültenin misyon ve vizyonunu belirlemek; bunu, Fakültenin tüm çalışanları 
ile paylaşmak; bu misyon ve vizyonun gerçekleşmesi için çalışanları motive 
etmek, 
Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri 
kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine 
sahip olmak. 
 

Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun olarak yerine getirirken, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörüne karşı 
sorumludur. 

Görevin 
Gerektirdiği 
Nitelikler  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi ve Üniversitelerde Akademik 
Teşkilat Yönetmeliği’nin 8.maddesi hükümleri. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Dekan  

 ONAYLAYAN 
...../...../.......... 

 
 

Rektör 

 

 


