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Adı ve Soyadı Fatma KORUK 

Kadro Ünvanı Doçent 

Görev Ünvanı Dekan Yardımcısı (Akademik ve İdari İşlerden Sorumlu) 

İletişim / E-mail 0414 3183204 / fgozukara@harran.edu.tr 

Üst Yönetici Dekan 

Görev Devri 

(olmadığında 

yerine bakacak 

personel) 

Doç. Dr. Selma KAHRAMAN 

 

GÖREV TANIMI 

Harran Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, fakültenin 

vizyonu ve misyonu doğrultusunda, eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 

faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, çalışmalarında 

Dekana yardımcı olur.  

Dekan Yardımcıları, Dekan tarafından 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. 

 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

• Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun 

hareket etmek. 

• Dekan görevli ya da izinli olduğunda yerine vekalet etmek. 

• Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli 

çalışmayı sağlamak. 

• Akademik ve idari personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip 

etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak. 
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• Bina kullanımı ve odaların dağıtımını planlamak. 

• Çalışma odaları, derslikler ve laboratuvarlarla ilgili hazırlıkların gözden geçirilmesini, 

ihtiyaçların belirlenmesini ve bu kapsamdaki çalışmaların denetlenmesini sağlamak. 

• Görev alanına giren konularda ilgili komisyonların çalışmalarını takip etmek ve 

çalışmaların süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlamak.  

• Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde görev alanıyla ilgili fakültenin genel durumu 

ve işleyişi hakkında Dekana rapor vermek.  

• Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.  

• Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve 

çalışmalarını sağlamak.  

• Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlamak ve 

Dekanlığa sunmak.  

• Fakültenin öz değerlendirme raporunu hazırlamak. 

• Fakültenin stratejik planını hazırlamak ve belirlenen standartların kalitesinin 

geliştirilmesini sağlamak. 

• Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

• Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip etmek. 

• Öğretim elemanlarına Fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlamak ve 

uygulanmasını sağlamak. 

• Yeni öğretim elemanlarına uyum programlarının organizasyonunu sağlamak. 

• Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek. 

• Fakülte WEB sayfasının düzenlenmesini sağlamak ve sürekli takibini yapmak. 

• Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek. 

• Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini sürdürmek. 

• Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini takip etmek. 

• Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak. 
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GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

• Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak 

 

YASAL DAYANAKLAR 

• 2547 Sayılı YÖK Kanunu 

• Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 


