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Birimi - 
Görev Unvanı Bölüm Başkanı (Rektörlüğe Bağlı) 

En Yakın Yönetici Rektör  
Yokluğunda Vekâlet Edecek Görevlendirilen Personel 

 
Görevin/İşin Kısa Tanımı 

 
Bartın Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm 
faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak. 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili gibi Rektörlüğü bağlı bölümlerin başkanları, Rektör 
tarafından bölümlerle ilgili işleri ve öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitede görevli 
öğretim elemanları arasından üç yıl için atanırlar ve çalışmalarında Rektöre karşı sorumludurlar. 
Süresi dolan bölüm başkanı yeniden görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi 
dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilirler. Bölüm Başkanları, bölümlerin 
akademik ve idari organlarının başıdır. 
 

 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
 2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen 

görevleri yapmak, 
 Bölümlerin her düzeydeki eğitim öğretim ve bölümle ilgili her türlü etkinliklerin düzenli ve 

verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. 
 Dersi veren öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek, 
 Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim, araştırma 

faaliyetini ve gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan bir raporu Rektöre sunar. 
 Bölümün tüm resmi yazışmalarını yapmak,  
 Bölümü üst düzeyde temsil etmek, 
 Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini 

sağlar. 
 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, 
 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,  
 Bölüm Başkanı (Rektörlüğe Bağlı), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Rektöre karşı sorumludur. 
 

 
TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını 
okudum, yerine getirmeyi kabul ve taahhüt 

ederim. 

 
 

… / … / 2019 
 
 
 
 

Ad-Soyad 
İmza 

 
… / … / 2019 

 
 

Ad-Soyad 
İmza 
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