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A-GENEL SEKRETERLİK BİRİM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

Genel Sekreterlik birimimiz Yükseköğretim Kurulu’nun 2547 Sayılı Kanunu’nun 51. 

Maddesi ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre kurulu idari bir teşkilat olup, 

görev ve yetki alanı çerçevesinde hizmet etmektedir.  

1. Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının 

sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları 

doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek. 

2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi 

yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.  

3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek. 

4. Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik 

ve idari hizmetlerini yürütmek. 

5. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını 

sağlamak. 

6. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak.  

7. Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli 

kadroyu kurmak. 

8. Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini 

sağlamak. 

9. Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcı ile 

koordinasyon halinde olmak. 

10. Üniversitenin yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına 

devretmek. 

11. Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

12. Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek.  

13. Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine 

etmek. 

14. Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak. 

15. Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş 

alışverişinde bulunmak. 



16. Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini 

sağlamak. 

17. Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Yönetim kurulu, Senato ve Rektör'  ün vereceği diğer 

görevleri yerine getirmek. 

 

 

 

B-TEŞKİLAT ŞEMASI VE YASAL DAYANAĞI 

Genel Sekreterlik birimimiz Yükseköğretim Kurulu’nun 2547 Sayılı Kanunu’nun 51. 

Maddesi ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre kurulu idari bir teşkilat olup, 

görev ve yetki alanı çerçevesinde hizmet etmektedir.  
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C-ALT BİRİM VE GÖREVLERİ 

           1- Özel Kalem Müdürlüğü 

a) Randevuları ayarlamak  

a1-Makamdan talep edilen randevularını ayarlamak 
a2-Makamın yurtiçi ve yurtdışı randevularını ayarlamak, bilgi toplamak ve takibini yapmak 

a3-Telefonlarla randevuları almak, ilgili kişiye iletmek ve bağlamak 

a4- Makama gelen misafirleri karşılamak ve ilgilenmek 
 

b) Toplantıları ayarlamak 

b1- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek 

b2- Toplantı notlarını ve sunumlarını hazırlamak 
b3- Düzenlenen toplantılarda Protokolün ve katılımcıların takibini yapmak 

b4- Rektörün Makam dışındaki toplantılara katılım durumunu (Lcv) ayarlamak 

            takibini yapmak ve uygun hale getirmek 
       

c) Günlük programı Makama arz etmek 

 

d) Davetiye takibini yapmak  
d1- Teşekkür mektuplarını yazmak 

d2- Doğum, açılış, düğün vs. tebrik yazılarını yazmak 

 
e) Özel kalem mesai evraklarını düzenlemek 

 

f) Rektörlük Makamına ait hediyelik eşyaların kaydını tutmak 
 

g) Rektör Hocaya kampüs içi ve kampüs dışı iştirak etmek (ihtiyaç duyulduğunda) 

 

h) Gelen talepleri iletmek 
h1- Problemleri çözmek 

h2- Gerekli birime yönlendirmek ve aracılık etmek 

 
  ı)    Yazışmalar 

        ı1-Gizli yazışmaları yapmak 

        ı2- Genel yazışmaları yapmak 
        ı3-  Vekalet yazışmaları  

 

i) İletişim koordinatörlüğü ile makam haberlerini paylaşmak 

 
  k)   Islak imzalı evrakların takibini yapmak 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



2-Rektör Yardımcıları Sekretaryası 

a) Randevuları ayarlamak  
    a1-Rektör Yardımcısı Makamından talep edilen randevularını ayarlamak 

    a2-Rektör Yardımcısı Makamının yurtiçi ve yurtdışı randevularını ayarlamak, bilgi toplamak 

         ve takibini yapmak 
    a3- Telefonlarla randevuları almak, ilgili kişiye iletmek ve bağlamak 

    a4- Rektör Yardımcısı Makamına gelen misafirleri karşılamak ve ilgilenmek 

 

 
b) Toplantıları ayarlamak 

    b1-Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek 

    b2-Düzenlenen toplantılarda Protokolün ve katılımcıların takibini yapmak 
    b3-Rektör Yardımcısının Makam dışındaki toplantılara katılım durumunu (Lcv) ayarlamak,  

                takibini yapmak ve uygun hale getirmek 

       
c) Günlük programı Rektör Yardımcısına arz etmek 

 

d) Davetiye takibi yapmak 

    d1-Teşekkür mektuplarını yazmak 
    d2-Doğum, açılış, düğün vs. tebrik yazılarını yazmak 

 

e) Gelen talepleri iletmek 
    h1-Problemleri çözmek 

    h2-Gerekli birime yönlendirmek ve aracılık etmek 

 
     ı)    Yazışmalar 

            ı1-Genel yazışmaları yapmak 

            ı2-Vekalet yazışmaları  

 
     j)    Islak imzalı evrakların takibini yapmak 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



3-Genel Sekreterlik Birimi 

a) Üniversite Kurulları 
a1-Yönetim Kurulu Toplantıları 

      a2-Senato Toplantıları 

             a3-Disiplin Kurulu Toplantıları 
 

b) Yetkili Kurul Yazışmaları  

 

c)  YÖK Yazışmaları  
c1-Yükseköğretim Denetleme Kurulu Yazışmaları 

c2- Yükseköğretim Denetleme Rehberi Hazırlıkları 

c3- Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Çalışmaları 
c4-Gelen diğer yazılar   

 

d) İç Denetim Birimi Yazışmaları                                       

e) Stratejik Plan Çalışmaları 

e1-Birim Kalite Çalışmaları 
      e2-İç Kontrol Standartları Eylem Planı Çalışmaları 

      e3-Birim Faaliyet Raporu Hazırlık Çalışmaları        

 
f)  Hukuki Yazışmalar/Disiplin Soruşturmaları Yazışmaları 

 

g) Promosyon Yazışmaları  

 
h) Sekretarya İşlemleri 

 h1-Genel Sekreterlik Makamının randevu takibini yapmak 

 h2-Günlük programı Genel Sekretere arz etmek 
h3-Vekalet Yazışmaları 

             h4-Toplantı İmza Tutanakları takibini yapmak 

             h5-Personel İzin Takibini yapmak 
      ı)     Bilgi İşlem 

ı1-Birim EBYS Sorumluluğu 

ı2-Birim Web Sitesi Takibi 

ı3-Resmi Gazete Takibi 
             ı4-Birim E-posta Takibi 

            

i) Kurum İçi Yazışmalar 
i1- Daire Başkanlıkları Yazışmaları 

i2- Koordinatörlük Yazışmaları 

      i3- Fakülteler-MYO ile ilgili yazışmaları   

      i4- DÜBAP toplantı tutanakları 
      i5- Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yazışmaları  

 

j) Kurum Dışı Yazışmalar 
             j1- Diğer Üniversitelerle ilgili Yazışmalar 

             j2- Bakanlık Yazışmaları 

             j3- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yapılan Yazışmalar 
j4- Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşları ile Yapılan Yazışmalar 

             j5- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yazışmaları 

             j6- Teknopark Yazışmaları 

             j7- TÜBİTAK Yazışmaları 
             j8- KOSGEB Yazışmaları 



             j9- TASSA, EUA, KALDER Üyelik İşlemlerinin Takibi  

j10- ÖSYM, AÖF, AUZEF ve Güvenlik Yazışmaları 

j11-Acil evrakların ilgili birimlere gönderilmesi 
 

k) Sağlık İle İlgili Yazışmalar 

k1- Tıp Fakültesi Yazışmaları   
      k2- Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yazışmaları 

      k3- Döner Sermaye Yazışmaları 

      k4- Hastane Yönetim Kurulu Evraklarının Takibi 

      k5- İl Sağlık Müdürlüğü Yazışmaları 
             k6- Halk Sağlığı Müdürlüğü Yazışmaları 

 

l) Valilik Yazışmaları      

  

m) Protokol Yazışmaları 
 

n) Lojman İşlemleri 

 

o) Sendika Yazışmaları   
 

o1-Aylık sendika üye listesinin gönderilmesi 

o2-KİK toplantılarını organize etmek 
o3-Yetkili Sendika seçimi toplantısını organize etmek 

  

p) İdari Görev Sürelerinin Takibi 

 
r) Toplantı-Konferans-Seminer Bildirim Yazışmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4-Evrak Kayıt Birimi 

a) Gelen  Evrak İşlemleri 

 

a1-Gelen tüm evraklar 
a1.1-Posta yoluyla gelen evraklar  

a1.2-Şahsi dilekçeler 

      a1.3-EBYS ile gelen evraklar 
      a1.4-İç birimlerden gelen evraklar 

      a2-Gazete ve dergiler 

      a3-Davetiyeler 

 
 

b) Giden Evrak İşlemleri 

 

      b1-Giden tüm evraklar 

      b1.1-Postaya verilecek evraklar 

      b1.2-Davetiye ve afişler ile ilgili işlemler 

      b1.3-İç birimlere giden evraklar 

      b1.4-Kampüs dışı birimlere giden evraklar 

      b1.5-EBYS üzerinden kurum dışına gönderilen evraklar ile ilgili işlemler 

 

 

 

 

 
 

 


