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Birimi Rektörlük Makamı 
Görev Unvanı Rektör 

En Yakın Yönetici - 
Yokluğunda Vekâlet Edecek Rektör Yardımcısı 

 
Görevin/İşin Kısa Tanımı 

 
Bartın Üniversitesinin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetiminden, eğitim ve öğretimin düzenli 
yürütülmesinden sorumlu öğretin üyesidir. 
 

 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
 Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını 

uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye 
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,  

 Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel 
araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,  

 Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve 
üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve 
Yükseköğretim Kuruluna sunmak,  

 Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim 
elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler 
vermek,  

 Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 
görevini yapmak,  

 Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve 
geliştirilmesini sağlamak 

 Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak 
 Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak 
 Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve 

hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesini sağlamak 
 Bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasını sağlamak 
 Yukarıdaki görevlerin alt birimlere aktarılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının 

alınmasını sağlamak.  
 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
 

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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REVİZYON BİLGİLERİ 
 

Revizyon 
No 

Revizyon 
Tarihi 

Revizyon Açıklaması 

0 - İlk yayın. 
 
 


