
İŞ TANIMI, GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 
  
İŞ UNVANI: DEKAN YARDIMCILARI  
  
İş Tanımı:  
Dekan Yardımcıları, Dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakülte‘nin 
aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü 
hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte‘nin 
vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin 
yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekanın bulunmadığı zamanlarda vekâlet 
etmek.              
  
Görev ve Sorumlulukları: 
• Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür. 
• Fakültenin birim iç değerlendirme raporunu hazırlar. 
• Fakültenin stratejik planını hazırlar. 
• Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar. 
• Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 
• Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 
• Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar. 
• Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, teknik gezi 
gibi etkinlikleri organize eder. 
• Ders planları, ders programları ve sınav programları ile ilgili çalışmaları planlar. 
• Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 
• Öğrencilerin kayıt, ders intibak, ders muafiyetleri ve burs için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar ve 
değerlendirir.  
• Öğrenci konseyi ve temsilciliği seçimi ile öğrencilerin burs işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 
• Akademik ve öğrenci disiplin işlemlerini denetler. 
• Kütüphane işlerinin düzenini sağlar. 
• Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 
• Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet eder. 
  
Dekan Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 
yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur. 
  
Yetkileri: 
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, 
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek, 
• Erciyes Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak, 
• İmza yetkisine sahip olmak, 
• Harcama yetkisi kullanmak, 
• Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 
gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 
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