
  
REKTÖR YARDIMCISI 

 
GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
 

Doküman No İK.GT.10 

Yayın Tarihi 12.03.2018 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 00 

Sayfa Sayısı 04 

 

Hazırlayan 

Elif AKTUĞ 
Kalite Uzmanı 

 

İmza 
 

 

Kontrol Eden 

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ 
Rektör Yardımcısı 

 

İmza 
 

Yayın Onayı 

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ 
Rektör 

 

İmza 
 

 

  1/6 

 

 

  

  

 

 

 

Revizyon Tarihi Revizyon No         Açıklama 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
REKTÖR YARDIMCISI 

 
GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
 

Doküman No İK.GT.10 

Yayın Tarihi 12.03.2018 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 00 

Sayfa Sayısı 04 

 

Hazırlayan 

Elif AKTUĞ 
Kalite Uzmanı 

 

İmza 
 

 

Kontrol Eden 

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ 
Rektör Yardımcısı 

 

İmza 
 

Yayın Onayı 

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ 
Rektör 

 

İmza 
 

 

  2/6 

 

GÖREV UNVANI Rektör Yardımcısı 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM  Rektörlük 

KENDİSİNE BAĞLI OLAN BİRİMLER / 

YÖNETİCİLER 

Bakınız Teşkilat şeması 

GEREKTİĞİNDE YERİNİ ALACAK KİŞİ Diğer Rektör Yardımcısı veya Dekanlardan Uygun Görüleni 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

ÇALIŞMA SAATLERİ 

 

Hafta İçi 08:30 – 18:30 

DENEME SÜRESİ  - 

ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER - 

İŞİN TANIMI  

İŞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

EĞİTİM 

YABANCI DİL 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ 

TECRÜBESİ 

İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

 

 

Tercihen İyi Derecede İngilizce 

İyi derecede Office programları 

Üniversite sektöründe minimum 10 yıllık tecrübeli. 

 İletişimi kuvvetli 

 Liderlik özellikleri bulunan 

 Düzenli ve çalışkan 

 Ofis programlarına hakim 

 Takım çalışmasına yatkın 

 Yöneticilik deneyimi olan; yükseköğretim mevzuatına 

hakim  

İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ Kuruma, personele ve öğrencilere ait bilgilerin gizli tutulması. 

KULLANILMASI GEREKEN CİHAZ VE 

EKİPMANLAR 

Bilgisayar, telefon vb. 
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GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 Rektör Yardımcısı, Rektör tarafından belirlenen yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili iş ve işlemlerin 

yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

 Rektör tarafından belirlenen yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili birimlerin iş ve işlemlerini kontrol etmek, 

 Yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili birimlerde görev yapan personel üzerinde gerekli denetim ve gözetim 

faaliyetlerini gerçekleştirmek.  

 Rektör görevi başında olmadığı zaman rektöre vekâlet etmek. 

 Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

 Üniversitenin eğitim-öğretim, öğrenci işleri, araştırma geliştirme, uygulama, uluslararasılaşma, yönetişim, 

kalite güvence ve topluma hizmet faaliyetlerini yerine getirmek. 

 Üniversitenin amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek 

vermek. 

 İç ve dış paydaşlarla stratejik işbirliklerin kurulması için rektör ile birlikte çalışmalar yürütmek, 

 Öğrenci odaklı, hayat boyu öğrenmeyi esas almış, Avrupa ve Türkiye yükseköğretim bölgelerinin hedef ve 

stratejileri ile ahenkli işleyen, iç ve dış paydaşların katılımıyla şekillenen, hesap verebilir, program, modül ve 

ders tasarımlarında gelenekle geleceği bütünleştirmiş, program ve ders öğrenim çıktıları, ders içerikleri ve 

ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinde yenilikçi, kendi kendini düzenli değerlendiren ve iyileştiren bir 

eğitim anlayışının ve bu anlayışa dayalı kalite güvence merkezli uluslararası akreditasyona sahip bir eğitim 

sisteminin işletilmesinde rektöre yardımcı olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak (Eğitim 

ve Öğrenci Destek Hizmetlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı) 

 Nitelikli öğrenci çekmek, öğrenci tutundurmak, takip sistemi kurarak mezunların başarılarını izlemek; eğitim 

ve öğretim ile staj ve uygulama faaliyetlerinin düzenli ve zamanında yürütülmesini, kayıtlarının tutulmasını, 

belgelendirilmesini, belgelerin arşivlenmesini, kurulacak bilgi sistemi ile öğrencilerin ve eğitim faaliyetlerinin 

performansının izlenerek raporlanmasını sağlamak; program, müfredat, modül, ders tasarlanması, program 

ve öğrenim çıktılarının ders işyükü ve kredi hesaplarının güvenilir ve uygulama ile örtüşüyor olmasının düzenli 

denetlenmesini sağlamak; eğitim ve öğretim le ölçme ve değerlendirmede kullanılan araç ve gereçlerin, teknik 

ve teknolojilerin, anlayış ve yöntemlerin güncel, üniversitenin eğitim felsefesini besleyen ve destekleyen 

olmasını sağlamak konusunda rektöre yardımcı olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak 

(Eğitim ve Öğrenci Destek Hizmetlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı) 

 Öğrenci konseyi, öğrenci klüp ve toplulukları, mezunlar derneği ve dış paydaşlarla olan ilişkileri yürütmek; bu 

ilişkilerin üniversitenin felsefesi ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi için destekleyici bir ortamın 
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oluşturulmasını sağlamak; öğrencilere sunulan akademik danışmanlık, psikolojik danışmanlık, kariyer 

danışmanlığı ve diğer destek faaliyetlerinin stratejilerinin, hedeflerinin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi 

ve iyileştirilmesi konusunda rektöre yardımcı olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak 

(Eğitim ve Öğrenci Destek Hizmetlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı). 

 Bütüncü bir kalite yönetim ve güvence sisteminin parçası olarak; topluma hizmet, uluslararasılaşma, eğitim 

ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve katılımcı yönetişim politika ve stratejilerini oluşturmak; bu politika ve 

stratejilere uygun hedef ve performans göstergeleri tespit etmek; kalite kavram ve anlayışının üniversite 

genelinde anlaşılmasını, kalite kültürünün yaygınlaşarak kurumsallaşmasını sağlamak; iç ve dış denetime, 

uluslararası bölüm ve kurum akreditasyonuna ve uluslararası üniversite sıralamalarının gereklerine göre 

rekabetçi özelliklere sahip, sürekli paydaş katılımına açık, etkinliği ve verimliliği esas alan bir sistemin 

kurulması ve işletilmesinde rektöre yardımcı olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak 

(Kalite Güvence Sisteminden ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı)   

 Üniversitenin yükseköğretim alanında kurulmuş olanları başta olmak üzere yurtdışı kuruluşlar, yabancı devlet 

temsilcilikleri, yabancı üniversiteler, akreditasyon kuruluşları ile ilişki ve işbirliği kurmasında ve bunları  

yürütmesinde rektöre yardımcı olmak.  Uluslararası araştırma, uluslararası öğretim üyesi, uluslararası öğrenci, 

uluslararası üniversite ve reel sektörle uluslararası işbirliklerinin sayısını, hacmini ve çeşitliliğini artırmak için 

politikalar belirlemek, hedefler koymak, uygulatmak, faaliyetleri izlemek, raporlamak ve iyileştirmeler yapmak 

konusunda rektöre yardımcı olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak (Kalite Güvence 

Sisteminden ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı)   

 Üniversitenin hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynağı planlaması yapmak; insan kaynağı havuzu 

oluşturmak; insan kaynağını çekmek ve seçmek; insan kaynağını geliştirmek; insan kaynağının performasını 

izlemek ve değerlendirmek için kalite merkezli ve sürekli iyileşmeyi hedef alan bir performans ve teşvik sistemi 

kurmak ve işletmek konusunda rektöre yardımcı olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak 

(Kalite Güvence Sisteminden ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı). 

 Üniversitemizin amacı değer üretmektir. Kültürün; teknoloji gibi maddi unsurları kadar üretilmesi hedeflenen 

değerler arasında maddi olmayan unsurları olan sanat eserleri,  fikir eserleri, anlamlar, toplumsal politikalar, 

know-how, sosyal sermaye, yöntem, anlayış, felsefe ve gelenekler bulunmaktadır. Bilgi ve değer üretmek ve 

bu üretimleri katma değere dönüştürmek için nitelikli araştırma yaptırmak; yine bu amaçla üniversitenin yurt 

içinde ve yurtdışında bulunan diğer eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirmesini 

sağlamak; üniversitenin araştırma gelirlerini artırmak; araştırma ve bilim etiği ilkelerine tavizsiz bağlı kalmak; 

üniversitenin araştırma insangücünü geliştirmek için gerekli yapının kurulması, işletilmesi, izlenmesi ve 
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iyileştirmelerin yapılmasında rektöre yardımcı olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak 

(Araştırmadan, Güvenli ve Erişilebilir Üniversiteden Sorumlu Rektör Yardımcılığı) 

 Bireylerin beden, akıl ve ruh sağlıklarını esas alarak iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimliği hizmetlerini tam 

ve zamanında gerçekleştirilmesi; engelsiz bir üniversite ortaya çıkartılması; bireysel farklılıklara ve 

özgürlüklere saygılı; her tür ayrımcılığa karşı; hukukun üstünlüğüne inanan; hoşgörü ve bir arada yaşama 

kültür ve donanımını öğrencilerine kazandırmak konusunda politikalar belirlemek, hedefler koymak, 

uygulatmak, faaliyetleri izlemek, raporlamak ve iyileştirmeler yapmak konusunda rektöre yardımcı olmak ve 

rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak (Araştırmadan, Güvenli ve Erişilebilir Üniversiteden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı) 

 Üniversitenin uluslararası sıralamalar için hedeflediği proje, araştırma, yayın, atıf, patent, telif hakkı, doktora 

öğrencisi sayısı, sektörde tanınırlık, online görünürlük hedeflerinin tutturulmasında rektöre yardımcı olmak 

olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak (Araştırmadan, Güvenli ve Erişilebilir 

Üniversiteden Sorumlu Rektör Yardımcılığı)  

 Topluma hizmeti üniversitenin asli faaliyet alanı olarak tanımlamak; eğitim, araştırma, program ve müfredat 

geliştirme süreçlerinde üniversitenin psikolojik, sosyal, kültürel, iktisadi ve fiziki çevresine karşı pozitif dışsallık 

üretmeyi ilke edinmek; sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği ahlaki ve bilimsel sorumluluk olarak görmek; 

topluma yönelik hizmetler aracılığıyla uygulamalı araştırma ve eğitim yapmak, üniversite gelirlerini 

çeşitlendirmek (Araştırmadan, Güvenli ve Erişilebilir Üniversiteden Sorumlu Rektör Yardımcılığı) 

 Bu tanımlarda rektör yardımcıları arasında taksim edilen görev yetki ve sorumluluklar, üniversitenin 

öncelikleri, aciliyet arz eden durumlar, görevde bulunan rektör yardımcılarının uzmanlık, bilgi ve deneyimleri, 

işyoğunluğu vb. koşullar gözetilerek ihtiyaca binaen, kanunun verdiği yetkiyle, rektör tarafından yeniden 

taksim edilebilir. Bu şekilde yapılacak değişiklikler rektör yardımcılarına yazılı olarak bildirilir.  
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