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GÖREVİN KISA TANIMI :   
Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü 
faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

- Bölüm başkanı olarak bulunması gereken kurul ve komisyonlarda görev almak, 

- Haftalık ders programlarını üst yazı ile dekanlığı bilgilendirmek,  

- Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,  

- Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,  

- Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak,  

- Derslerin saatinde başlamaması halinde, ders sorumlusu öğretim elemanı ile iletişime geçerek 
sorunların çözümünü sağlamak, 

- Yarıyıl içi ve yarıyıl sonlarında program koordinatörünce hazırlanan sınav programlarını 
koordine etmek ve kontrollerini yapmak, 

- Sınav programlarını üst yazı ile dekanlığı bilgilendirmek, 

- Sınavlarda gözetmen taleplerini değerlendirmek, yeteri kadar gözetmen görevlendirilmesini 
sağlamak, 

- Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, 
düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  

- Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit etmek, Dekanlığa iletmek, 

- Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına 
yönelik olarak bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasını sağlamak, 

- Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak,   

- Bölüme gelen yazıları, gerekirse bölümün öğretim elemanlarını ve araştırma görevlilerine 
sevketmek, 

- Bölüm Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, 
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- Bölümün tanıtımının yapılmasını, öğretim elemanı ve öğrencilerin sektörle iletişim ve işbirliğinin kurulmasını ve 
mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak 

- Bölümün uluslararası ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak, uluslararasılaşma, kalite 
güvence ve akreditasyon konularında yürütülecek çalışmalara öncülük etmek ve bu hususlarda 
dekanlık ile uyum içinde çalışmak 

- Dekanın uygun göreceği diğer bilimsel, akademik,ve idari işleri yürütmek. 
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