
 

Görev Tanımı 

Birim:  Hukuk Fakültesi  

Görev Adı: Dekan  

Amiri: Rektör 

Sorumluluk 

Alanı: 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve 

ilkelere uygun olarak;  fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi 

gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve 

denetlemek. 

 

Görev Devri: Dekan’ ın herhangi bir nedenle görevde olmadığı durumlarda, görevlerini vekalet vereceği 

bir Dekan Yardımcısı veya başka bir Fakülte Dekan’ ı yürütecektir. 

 

Görevin Amacı: Üniversitenin ve Hukuk Fakültesinin hedef ve amaçları doğrultusunda görev ve 

sorumluluk alanına giren iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde yapmak sureti ile 

hizmet kalitesini yükselterek, birimin her türlü başarısına katkıda bulunmak. 

Temel İş ve 

Sorumluluklar: 

1. Akademik ve İdarî birimlerdeki iş süreçlerinin, kanun ve yönetmeliklere uygun 

olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

2. Fakültenin stratejik planının hazırlanmasını sağlamak ve gerçekleşmesi için 

gerekli altyapıyı oluşturmak, 

3. Fakülte öğretim programını geliştirmek, iyileştirmek ve diğer programlarla 

koordinasyonu sağlamak, 

4. Fakültenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesi ve arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak, 

5. Fakülte kurullarına başkanlık etmek ve kararlarını uygulamak,  

6. Fakültede yapılan her işte kalite bilincinin oluşmasını sağlamak, 

7. Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunlarını tespit etmek ve çözüme 

kavuşturmak,  

8. Harcama yetkilisi olarak fakültenin bütçesinin hazırlanarak etkin, verimli ve 

ekonomik kullanılmasını sağlamak, 

9. Öğrencilerin başarı durumlarını periyodik olarak değerlendirmek, 

10. Nitelikli Konferans, sempozyum, panel vb. faaliyetler düzenleyerek, fakültenin 

her açıdan gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerin çevre ile iletişimlerinin 

güçlenmesini desteklemek, 

11. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek, 

12. Fakültenin tüm idarî ve akademik personeli ile öğrencilerinin her türlü sosyal, 

kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlamak, 

13. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, 

14. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 

15. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım 

ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

16. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek, 

17. Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 



Yetkileri: - Harcama Yetkisini kullanmak, 

- İmza yetkisine sahip olmak,  

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak, 

- Kanunların vermiş olduğu diğer yetkileri kullanmak.  

 

Bilgi-Beceri ve 

Yetenekler: 

- Fakültenin gelişmesini sağlayacak projeler üretebilecek vizyona sahip olmak. 

- Etkin Karar verme ve hızlı sorun çözme niteliklerine sahip olmak, 

- Bilim alanı ile ilgili konularda yetkinlik,   

- Personel ve öğrenciler ile ilgili tüm yönetmelikleri bilmek  

- Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

 

 

 

 

 

Görev Tanımını 

Onaylayan: 

05/12/2017 

 

Prof. Dr. Şevket TOPAL 

Dekan 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 

ediyorum.                                                                                                                                                   

05/12/2017                                                                                                                                                                                      

Prof. Dr. Şevket TOPAL 
  


