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GÖREV ADI ENSTİTÜ SEKRETERİ 

 

 
BAĞLI OLDUĞU BİRİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 

  

ALT BİRİMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 

  

İLK AMİRİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 

 

TEMEL YETKİ, 

GÖREV VE 

SORUMLULUK 

ALANLARI 

 

1. Enstitünün Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür.  

2. Kurul toplantılarında oy hakkı olmaksızın raportörlük görevini yapar.  

3. Kurul toplantılarının gündemini hazırlar ve üyelere dağıtılmasını sağlar.  

4. Kurul kararlarının Rektörlük Makamına ve diğer ilgili makamlara iletilmesini ve 

arşivlenmesini sağlar.  

5. Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın havalesini yaparak kaydedilmesini ve 

birim içi yönlendirilmesini, değerlendirilerek cevaplandırılmasını, gerekli 

duyuruların yapılmasını ve evrakın arşivlenmesini sağlar.  

6. Enstitü bünyesinde birim arşivi oluşturup geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşiv 

yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlar.  

7. Enstitü için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken 

işlemlerin taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlar.  

8. Enstitüde özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari 

soruşturma gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlar.  

9. İdari personelin performans raporlarını, disiplin işlerini mevzuata uygun olarak 

düzenler. 

10. Kurul toplantılarında kullanılacak olan sunularının hazırlanmasını sağlar.  

11. Enstitü WEB sayfasının düzenlenmesini sağlar ve sürekli takibini ve yapar ve güncel 

tutulmasını sağlar.  

12. Enstitüdeki akademik ve idari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlar, takip 

eder ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sunar.  

13. Enstitünün ihtiyacı olan, Ana Bilim Dalı ve Program Başkanlıklarınca bildirilen 

demirbaş, temizlik, kırtasiye, ders araçları gibi tüketim malzemeleri ile akademik 

personelin taleplerinin bütçe imkânları dâhilinde teminini sağlar, bakım ve 

onarımlarını yaptırır.  
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14. Enstitüye alınacak akademik personelin sınav işlemlerini takip eder ve sonuçlarının 

Rektörlüğe iletilmesini sağlar, akademik personelin görev uzatması için gerekli 

uyarıları yaparak zamanında yerine getirilmesini sağlar.  

15. Akademik ve idari personelin maaş ve yollukları ile ders ücretlerinin hazırlanmasını 

ve tahakkuk ettirilmesini sağlar, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek 

durumlarının denetim ve takibini yapar.  

16. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem hizmetlerinin düzenli çalışmasını sağlar.  

17. Gerekli evrakın onay ve tasdikini yapar / yaptırır.  

18. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar. 

Yukarıda geçen bütün görevlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 

edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Enstitü Müdürüne karşı birinci derecede 

sorumludur. 

GÖREV İÇİN 

GEREKLİ BİLGİ 

BECERİ VE 

YETKİNLİKLER 

1. Bilgisayar ofis yazılımı kullanımı 
2. Analitik düşünebilme 
3. Analiz yapabilme 
4. Sorun çözebilme 
5. Muhakeme yapabilme 
6. Düzenli ve disiplinli çalışma 
7. Ekip çalışmasına yatkın ve katılımcı 
8. Müzakere edebilme 
9. Kapsamlı Kalite Yönetim bilgisi 
10. Yükseköğretim Mevzuatı 
11. Bütçe mevzuatı bilgisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


