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BÖLÜMLER

Radyo Televizyon ve Sinema,Heykel,Resim,Temel Sanat Bilimleri,Sahne
Sanatları,Mimarlık,Müzik,Görsel İletişim Tasarım,İç Mimarlık, Geleneksel Türk Sanatları
Bölümleri

BAĞLI BİRİMİ

:SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVANI

:BÖLÜM BAŞKANI

ADI SOYADI

Prof.Dr.Kazım Özkan ERTÜRK Radyo Televizyon ve Sinema Böl.Bşk
Doç.Dr.İlker YARDIMCI Heykel Bölüm Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖRS Resim Bölüm Bşk.
Doç.Dr.İ.Soner ÖZDEMİR Temel Sanat Bilimleri Böl.Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi Şebnem SÖZER ÖZDEMİR Sahne Sanatları Böl.Bşk.
Prof.Dr.Ahmet Celal APAY Mimarlık Böl.Bşk.
Doç.Dr. Haluk YÜCEL Müzik Böl.Bşk.
Doç.Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ Görsel İletişim Tasarım Böl.Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi İlayda SOYUPAK İç Mimarlık Böl.Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf PARLAK Geleneksel Türk Sanatları Böl.Bşk.
GÖREVLERİ

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 14 ve 15. maddeleri
gereğince;
a) Bölüm kurullarına başkanlık etmek
b) Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor etmek.
c) Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.
d) Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak.
e) Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
f) Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
g) Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.
h) Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit etmek ve Dekanlığa iletmek.
i) Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunmak.
j) Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların sürekli iyileştirme çalışmalarını
yürütmek.
k) Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları
arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışmak.
l) Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
m) Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.
n) Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek.
o) Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
p) Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.
q) Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin uygulanmasını sağlamak.
r) Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.
s) Bölüm ERASMUS, MEVLANA gibi değişim programlarının komisyonlarıyla birlikte planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
t) Mezuniyet töreni,oryantasyon programını düzenlemek.
u) Dekanlığın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ
a) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
b) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
c) Bölüm temsil yetkisini kullanmak.
d) İmza yetkisine sahip olmak,
e) Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)
f) Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme
yetkisine sahip olmak
SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Dekana karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL

ONAYLAYAN

Gözde AKTEPE
Bil.İşlt

Seval OK ÇAKICIER
Fak.Sek.

Prof.Dr.E.Yıldız DOYRAN
Dekan

