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BIRJM / USV YONETiCISUNU$U

lO.12.2003 tarihi ve 5018 Sayili Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesine
dayamlarak haztrlanan 17,03.2006 tarihli ve 26111 saylh Resmi Gazeta'de yaymlanarak yilriirltlge
siren Kamu Idarejerince Hazirlanacak Faaliyet Raporlan Hakkmdaki Y6netmelik geregi Genel
Sekreterligimizin stratejik planlarina, yilltk amal ve hedeflerine uygun olarak yiirilttilen faaliyetlerinin
yer aldigi2018 yell faaliyet raporu hazirlanmi$ ve ekte sunulmu$tur.

2018 bQtgesi ile birimimize tahsis edilmig kaynaklar yerinde etkin ve verimli bir ;ekilde
kullanilmakta, g6rev ve yetki alanimiz gergevesinde ig kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ili;kin iglemlerin yasalltk ve dilzenliligi hususunda yeterli giivenceyi saglamakta ve harcama
birimimizde siireg kontrolii etkin olarak uygulanmaktadir. GiinQmiizde stratejik iletigim yakla$imi6ne
gikmaktadir. Bu yaklagim dogrultusunda, hlzli, etkili ve dogru ileti;im yollari kullanilarak siirekli
i[eti;im ha[inde bu[unu[masi, hedef kit]e]er i]e ig ve dig payda;]ar]a yere] y6netim]erin hizmet
kalitesini aMimla konusunda biiyiik 6nem ta$imaktadir.

Kamuda kurumsalydnetimin dnemli bir boyutunu olu;turan majiy6netim alanmda, iilkemizde
6zellikle son yillarda bilyQk gaplireformlar yapllmi;tir. Bu reformlar Turk Kamu Mali Sistemini
yeniden yapilandirmayi ve uluslararasl standartlara uygun hale getirmeyi hedeflemekte ve gikartilan
5018 Sayih Kamu Mali Y6netim ve Kontrol Kanunu" ile hayata gegirilmeye ba$1anmi;tir. Bilindigi

iizere Kamu mali y6netiminin yaplsini ve i;leyi$ini dtizenleyen 5018 saylli Kamu Mali Y6netimi ve
KontrolKanunu ile yeni kamu mali y6netimi, y6netim sorumlulugu esasma g6re diizenlenmi;, burada
Dst y6ncticiler bu sorumlulugun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve ig denetgiler
araclligli ile yerine getirecekleri belirtilmi;tir. 5018 sayili Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanununda
ig denetim; kamu idaresinin gall;malarina defer katmak ve gen;tirmek iain kaynaklarm ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarina g6re y6netilip y6netilmedigini degerlendirmek ve rehberlik yapmak
amaciyla yapilan bagimsiz, nesnel giivence saglama ve dam$manhk faaliyeti olarak tammlanmi$tir.

Gene] Sekreterligimize bags birimlerin raporlari konsolide edilerek 2018 yih Birim Faaliyet
Raporu hazirlanml;tir. Faaliyet Raporumuzda genel bilgiler, amal ve hedefler, faaliyetlere ili;kin
degerlendimieler, kurumsal kabiliyet ve kapasitenin degerlendirilmesi, 6neri ve tedbirler ba;hklart
altinda yatirim ve harcamalarlna ili;kin bilgilere yer verilmi;tir.

Genel Sekreterligimiz 2018 yilmda saglanan biitge kaynaklan; tutumluluk, sorumluluk,
kurumsal kabiliyet, tutarlilik, d6nemsellik, tam aglklama, dogruluk ve tarafsizlik ilkelerine uygun
olarak kullanmi; ve mali saydamhk, hesap verilebilirlik ilkeleri gergevesinde, bilgilerin dogru,
giivenilir verilere dayanllarak hazirlanmlg olup, ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgisine sunmu;tur.
Barth tlniversitesi Genel Sekreterlik olarak hizmet anlayt;imizda iglemlerin etkin, siiratli ve verimli
;ekilde ytlriittilmesi hedeflenmigtir. 2018 yillnda da Genes Sekreterlik olarak iistOmiize diigen g6revleri
layikiyla yerine getirilmeye gall;mi;tir. Bu faaliyet raporu iain ele;uri, 6neri ve beklentilerinizin bize
gii? katacagi muhakkaktir. Barton Universitesi Genes Sekreterlik biriminde 2018 Yih Birim F'aajiyet
Raporu'nun ilgililerce kullammmda faydah olmasi dilegiyle bu ?ah;mada emegi gegen mesai
arkada$1arima tegekkiir ediyorum.

Gerek Ulkemizin ve gerekse Universitemizin klt oman kaynaklari ile bir taraRan kurumumuzun
amal ve hedeflerine minumum maliyet ve maksimum iirDn (bilimsel)Uretim idealimizi
gergekle;tirmek iizere samimi ve 6zverili bir gall;ma, gayret igerisinde bulundugumuzu ifade etmek
istiyorum. Bu baglamda star atik projesine {iniversite 61geginde uygulamaya aktaran ilk Kamu
Kurumjarmm arasma ginrek tonlarca ayn;tlnlml;, kagit, plastik, metal, yag vb. geri d6nU$Umii
dojaytsiyla Olkenin Mille ekonomisine katma defer saglandlgt gabi doganjn ve gevrenin korunmasi
cdma biiyiik fayda saglanmi; bulunmaktadir. 6te taraftan 2018 ytlmda ba;latllan ve halen uygulama
a;amasina getirilmi$ bulunan "Lojistik Y6netim Sistemi"(LYS) ile Oniversitemizin her bir biriminde
yer alan taginmaz ve sarf malzemelerine ili;kin veriler siniflandlrilmlg halde konsolide edilerek
merkezi diizeyde kontrol, birimler arasi aktarma ihale 6ncesi ihtiyaglarm varliklardan kar;ilanmasi
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i;lemleri ytiriittilecektir. Ayrica hazirlanan LYS yazilim sistemi ile tum varliklarm her tQrlti iglemini
(aktarma, kayit slime vb.) y6netim ve kontrol i$1emleri fonksiyonelalarak haztrlanmi$ ve uygulamaya
gegilecektir. Bu yazihm sayesinde birimlerin talep ettigi ta;mmaz ve sarf malzemelerinin ihtiyag
listeleri 6ncelikle mevcut varllklarla kar$ilanacak b6ylece biitgemizin dada etkin ve tasarruflu bir
$ekilde uygulanmast saglanacaktlr

Universitemizde hizla geli$en ve biiydyen personal sayist, fiziki imkfnlari ile kapasite ve
kalite imkfnlartna uygun idari y6netim tarzi olu;turulmasi gerekmektedir. Genel Sekreterlik olarak
koordinasyona, $enafhga i; b61iimU ve uzmanla;ma ile kurumsal kiiltQrQn olu;masina azami 6nem
g6sterilmektedir. University idari yapismm verimli ve mevzuata uygun gah;mast, GenelSekreterligin
gall;ma verimi ve kalitesini yansittigi dQ;dniilerek 6mek bir iiniversite iain trim gayretimizle
galigmaya devam edilecektir.

m. ~"--zq,
Dr. Ogr. Uyesi Sail'CEYHAN

Genel Sekreter V.



1- GENEL BILGILER

Yiiksek6gretim t)st Kurulu;lad ile Yiiksek6gretim Kurumlarinin idari Te$kilati
Hakkinda(124 Sayth) Kanun Htilcmilnde Karamame'nin 27. maddesi uyannca Genel
Sekreterlik, bir Genes Sekreter, en fazla iki Genel Sekleter Yardimcist ve bagli birimlerden
olu$maktadir. Ancak, tiniversitemiz kurulu$ kanunu olaf "5765 sayili Ytiksek6@etim
Kummlan Tegkilati Kanununda ve Yiiksek6gretim Kurumlan Ogretim Elemanlarinm
Kadrolari Hakkinda Kanun Htikmtinde Karamame ile Genel Kadro ve Usulti Hakkinda
Kanun Htil€mtinde Karamameye Ekli Cetvellerde Degigiklik Yaptlmasina Dair Kanun:
uyannca bir Genel Sekreter Yardimcisi6ng6rUlmQ;ttir.

Universite idari tegkilatlnin bali olarak her tUlti idari g6revin yapllmaslndan ve
kontroltinden Rekt6rltik Makamtna kar;i sorumlu alan Genel Sekreter; Oniversite idari
te$kilatinda yer alan birimlerin verimli, dtizenli ve uyumlu $ekilde gah$masini saglayarak,
ilgili kanunun ve ydnetmelik hilkiimleri ile ydnetim kurulu ve senato karalan dogrultusunda
g6revini yerine getirmektedir. Genes Sekreterlik birimimiz Yiiksek6gretim Kurulunun 2547
Sayih Kanununun 5 1. Maddesine gere kurulan idari bir te;kilat olup, g6rev ve yetki alan
gergevesinde hizmet etmektedir.

A. MiSVON VE ViZVON
A.I. Misyon
Barth t)niversitesi'nin misyonu, 6grenci merkezli bir yakla$imla nitelikli bireyler

yen;tirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve ktiltUe ulusalve evrensel
dtizeyde katki saglamaktir.

A.2. Vizvon
G6ztim odakltbir yakla$imla bilimsel ve toplumsal sorunlara y6nelik ara;timialar ve

uygulamalar gergekle;tiren, kurumsal kUltUTU ve aidiyet duygusu ytiksek, verdigi iyi egitimle
tercih edilen bir tiniversite olmaktir

Birimin Temel Degerleri
Evrensel hukuk ilkelerine ve yasalara uymak,
Bilginin evrenselligine inanmak,
Yenilikgi olmak, toplumsaldegerlerimizi konlmak,
Dogruluktan ve diiriistltik ve etik degerlerden taviz vermemek
Birim iginde uyum ve dayani$maya 6nem vermek,
Temelinsan hak ve 6zgtirltiklerine sayglliolmak,
G6revimizi 6nemseyerek benimsemek.

B-YETKj, C6REV VE SORUMLULUKLAR
Genel Sekreterlik Birimi; kuruldugundan bugtine kadar sorumlulugunda bulunan i;led

Kanunlar ve Y6netmelikler gergevesinde globalle$en dtinya dtizenine uygun, garin bilgi ve
teknolojilerini takip ederek ytiratmektedir. Bu gergevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir
;ekilde yerine getirilmesi iain insan, para ve malzeme gibb mevcut kaynaklarin en uygun ve
verimli bir ;ekilde kullamlmasmi saglamak,

Ytiksek6gretim t)st Kurulu;lad ile Ytiksek6gretim Kurumlanmn idaH Te;kilati
Hakkinda(124 Sayili) Kanun Htikmtinde Karamame'nin 27. maddesi htikmti uyannca;
GenelSekreter, Oniversite idari te;kilatinin ba;iolarak yapacagig6revler dl;mda, kendisi ve
kendisine baglibirimler araciligiile a;agidaki g6revleri yerine getirir.
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Oniversite idari te;kilatinda bulunan birimlerin verimli, dtizenlive uyumlu gekilde
gall;mastni saglamak,
t)niversite Senatosu ve Y6netim Kurulu gtindeminin belirlenmesi iain gerekli
galigmalari yapmak,
1.)niversite Senatosu ile tlniversite Y6netim Kurulunda oya katilmaksizm raport6rlUk
g6revi yapmak, bu kurullarda adnan kararlartn yaztlmasi, korunmasi ve saklaiunasini
saglamak,
Oniversite Senatosu ile Oniversite Y6netim Kurulu'nun kararlanm Universiteye bain
birimlere iletmek,
1.)niversite idari te;kilatinda g6revlendirilecek personal hakklnda Rekt€ire 6neride
bulunmak.
Kumma galen ve kurumdan Biden tUm evraklarda evrak kaylt(pasta) i;levi g6mlek,
tahakkuk, satin alma ve satin altnan malzemelerin t®inir mal kayitlan ile giki$
iglemlerini gergekle$tirmektir.
Rekt6rliigtin protokol, ziyaret ve t6ren i;lerini dtizenlemek,
Basin ve halkla ili;kiler hizmetlerinin ytirUttilmesini saglamak( Uygulamada Basin ve
Halkla ili;kiler Koordinat6rltlgti dogrudan Rekt6re baEhdir),
Rekt6rltigtin yazi$malanni ytirtitmek,
Rekt6r taraf] ndan verilecek diner gdrevleri yapmak,
t)niversitenin plan, program ve projeleri konusunda basin ve kamuoyu arasinda
saglikll bilgi aki;im saklamak, medya planlamast ve ileti$imi fhaliyetlerini ytintmek
ve halkla ili$kiler galigmalarini planlayip hayata gegirmek,
tJniversitemizin diner Universiteler ve yuri di;l {Jniversiteleri ile 6grenci deal;imi,
bagi$ vd. protokollerinin diizenlenmesi,
Genel Sekreter, i;bu g6revlerinden dolayi Rekt6re kar;i sorumludur

5018 Sayili Kamu Mali Y6netimi Ve Kontro] Kanunu uyarmca Gene] Sekreter, Gene]
Sekreterlik, Rekt6rltik(Ozel Kalem) ve IW Denetim Birimi Biitgesinin Harcama Yetkilisi olupl

6deneklerin yerinde ve zamaninda kullanilmasindan,
Harcama talimatlarinin btitge ilke ve uygulama esaslanna, ilgili kanun, ttiztik ve
y6netmelikler ile diner mevzuata uygun olmasindan,
Odeneklerin etkili, ekonomik, verimlive hukuka uygun kullamlmasindan,

tlh/ yDneficf '' olarak Rekt6re ve Says;tay'a kar;lsorumludur

C. iDAREYE ii.i$KiN Bil,GJLER
Genel Sekreterlik Ofisi Rekt6rltik binasinin tigtincti kaunda Rekt{5r makam odasi ile ayni
katta, GenelSekreter Yardimclligi Rekt6rltik binaslmn birinyi katlnda bulunmaktadir.

C.I. Fiziksel Yapi

KADRO UNVANI \DE'l ' m2

GenelSekreter Makam Odasi   }1.39

Genes Sekreter Yardlmcisi l [8.00

Rekt6r Sekretarya   18.00

Rekt6r Sekretarya   25.43

Genel Sekreter Sekretarya I It 13,00



C.2. 6rgiit Yapisi
tlniversitemiz Rekt6rltigiintin ve Genes Sekreterlik biriminin yazi;malarini yapmak

tizere, Universitemiz Y6netim Kurulunun 19.07.2017 tarihli ve 2017/13-07 sayili karan ile
Genel Sekreterlik btinyesinde "Yazi i;leri$ube MiidDrltigti" kurulmu;tur. Birimimiz IGenel
Sekreter, IGenel Sekreter Yardimcisi, l$ube MiidUrti Vekili, l$ef. 3 Bilgisayar i;letmeni ve
I Memur ile faaliyetlerini ytlrtitmektedir.

C.3. Bilge ve TeknolojiKaynaklari

Rektdr Makam Odast   35,00

Rekt6rliik OzelKalem   20,00
Rekt6r Yrd. Makam Odast   25,00
Rekt6r Yrd. Makam Odasi   25,00

Rekt6r Yrd. Sekretarya   20,00

iW Denetgi   [ s,oo

nazi i;led $ubesi   28,00

Rekt6rliik toplantisalonu   35,00

TEKNOLOJIK KAYNAKLAR ADET

Masa ilstii bilgisayar saylsi 16

Tagtnabilir bilgisayar saytsi  
Prc8eksiyon  
Yazicl(Aynt zamanda Fotokopi Qekebilen) 10

Fake  
TOPLAM 33



GENEL SEKRETERLIK TE$KILAT$EMASI

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

YAZI i$LERI CUBE
mODtJnLU6U

PEnSONEL DAiRE
BASKANLIGI

YAPI i$LERI VE
TEKNiK DAIRE
BA$KANLiGt

KUTUPHANE VE
DOKUMANTASYON
DAiRE BA$KANLIGI



C.4. Insan Kaynaklari
GenelSekreterlik biinyesinde bulunan personelin kadro durumu, ya;, cinsiyet, hizmet

yili ve egitim durumuna dair bilgiler a;akida sunulmu;tur.

iDARI PERSONELiN EGiTiM DURUMU (I(adro yerine gore)

IDARIPERSONELIN HIZMET SURESI(Kadro yerine giire)

Hizmet Siiresi
Hizmet Sinifi

Genel idari Hizmetler

Topj41p.

PERSONELiN CiNSiYET DACILIMI(Kadro yerine giire)

C.4.1. Dolu / Bo; Kadrolar

2018 yilinda;

8

Cinsiveti Say!!i
Kadin 8

Erkek 9

Toolam 17

PERSONEL DOLE BO$ TOPLAM

Genel Sekreter   ()  
Genel Sekreter Yardimcisi   0 l

lg Denetgi   2  
Ara;tirmaci(O) 0 3 3

EBitim Derecesi
HizmetSimfi ilkdjretim Lose 6nlisans ILisans LisansiisQ

G.I.H
(Kadrosu birimimizde olanlar)       7 2

G.I.H.
(Kadrosu ba$ka birimde olup,
birimimizde g6rev yapanla r     4 l

Toplam   3   1] 3

-3 Yi11 4-6 Yi117--10 Yi1111 15 Yil 16-20 Yi1 1 21-Uzeri

 
7
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4 1 3   3



C 5-SUNULAN HiZMETLER
University idari Te$kilatinda bulunan birimlerin verimli, dUzenli ve uyumlu ;ekilde gall;mast,
t)niversite Senatosu ile tlniversite Y6netim Kurulunda altnan kararlann yaztlmasi, korunmasi
ve saklanmasi, t)niversite Senatosu ile Universite Y6netim Kurulunun kararlanni

Oniversiteye baglibirimlere ve ilgiliyerlere iletilmesi, t)niversitemize kurum dt$indan helen
evraklarl Elektronik Beige Y6netim Sistemine (EBYS) kaydederek ilgili birime ula;masini
saglamak ve evraklarin anil suretlerini ilgili birime g6nderilmesi, Universitemizde
ytirtittilmekte olaf sorugturmalann yazi$malarmi ve takibinin yapilmasi, Maas Tahakkuk ve
her ttirlti 6demelerle ilgili mali iglemleri yapilmasi, Yiiksek6gretim Kurumlarmdaki Lisans
Programlarma Kayith 6grencilere Program Program esasli Burg 6demelerinin
yapilmasi,100/2000 YOK Doktora Bursu 6demelerinin yapilmasi, Birimin ttiketim ve
demirba; malzeme ihtiyaglarim temin ederek kayitlarmm tutulmasi, Bagli birimlerin fatura
6demelerini yapilmasi(telefon vb.), Rekt6rlUgth g6rev alanma giren konularda yazi;malarm
ytirtittilmesi amactyla faaliyet g6steren Genel Sekreterlik 2018 yilinda da faaliyetlerini
sadtirmti$tar.

20]8 yilinda

e 25 Y6netim Kurulu Toplantlsly@ilml$ olup, 243 karar allnmi;,
e 18 Senato Toplantislyapilmi; olup, toplamda 95 karat altnmi$,
e 6 Disiplin Kurulu Toplantisiyapllmi$ olup, toplamda 6 karat alinml$tir.
e 2018 yilinda kiralama usultiyle yeni lojman tahsisi yapilmamig olup lolman sayisi

Toplamda 21 adet olmu$tur.

c 6-Y6NEriM VE ig KonTROL uizMETi

t)niversitemiz idari birimlerin Y6netim ve ig kontrol sistemini Daire Ba$kanliklan
aracthgiyla yilrUtmti;tUr ve Genel Sekreterligimizce denetlenmi;tir. t)niversitemizde:
Y6netim ve IW Kontrol sistemine ili;kin olarak; Harcama yetkilisi ve Gergekle;timle g6revlisi
araciligiyla mal ve hizlnet alimlannda, 5018 sayili kamu mali y6netim kontrol yasasina uygun
olarak 4734 sayili shale yasasmda belirtilen ;ekilde Genel Sekreterlik adma idari ve Mali
i$1er Dairy Ba;kanligi tarafindan yapilmakta olup, en kaliteli mal veya hizmeti, en ucuz
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$ef     2

v.n.K.i (O) 0   l

Bilgisayar lgletmeni 4 3 7

Memur     2

Memur ($)   () l

Sekreter 0 5 5

ToPLAM 10 16 26



$eklinde almaya 6zen g6sterilmektedir. Ayni zamanda yapilan malzeme alimi veya hizmet
ihalelerinde harcama kalemindeki 6denekler kontrol edilerek ddenek tistti harcama
yapmamaya dikkat edilmektedir. Harcama ve satin alma yetkilileri kamu kurum ve
kurulu;lardaki tasamif tedbirlerine en list seviyede uyulmasinin gerektigi dtl;tincesi ile
g6revlerini yerine getimlektedirler.

D. niCEK HUSUSLAR

iLGiLi MEVZUAT

.2547 Sayih Ytiksek 6gretim Kanunu, Yiiksek6gretim Kurumlari Te;kilat Kanunu,
.Ytiksek6gretim Dst Kurulu$1ari ile Ytiksek6gretim Kurumlarinin idari Te$kilati Hakkmda
(124 Sayih) Kanun Hiilcmiinde Karamame,
,5765 SayiliKanun,
,2914 Sayih Ytiksek6gretim Personel Kanunu,
,2809 Sayili Ytiksek6gtretim Kurumlan Te$kilatiKanunu,
.4982 SayiliBilgi Edinme Kanunu,
.3628 Sayih MaIBildiriminde Bulunulmasi, Rii;vet ve Yolsuzluklarla Mticadele Kanunu,
.4483 SayiliMemurlar ve Diner Kamu G6revlilerinin YargilanmasIHakkinda Kanun,
.4688 SaytliKamu G6revlileri Sendikalan ve Toplu S6zle$me Kanunu,
657 Saytli Devlet Memurlari Kanunu,
5018 Saylli Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanunu,

.4734 SayillKamu shale Kanunu ve ilgili diner mevzuat.
.4735 SayiliKamu shale S6zle$meleri Kanunu,
.6245 SayiliHarctrah Kanunu,
Cumhurba;kanhgi Karamameleri,
1-2 No1u Karamame,
2-3 No1u Karamame,
3-10No1u Kararname,
124 SayiliYtiksek6gretim Ost Kuruluglariile Ytiksek6@etim Kulxnnlannm Idari Te;kilati

Hakkinda Kanun Htikmtinde Karamame,
Resmi Yazigmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkindaki Y6netmelik,
Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasma ili;kin Esas ve Usuller Hakkmda Y6netmelik,
Kamu Kunnn ve Kuruluglannda G6revde Yiikselme ve Unvan Debi;ikligi Esaslanna dair
GeneIY6netmelik,
.Ta$inir MaIY6netmeligi,

xmAC VE HEDEFLER
A. jDARENiN AMAL VE HEDEFLEltj
B t)niversite Geli$im Planlna uygun idari altyapi ve destek hizmetlerinin tesis ve

idamesini saglamak,
Sunulan hizmet kalitesini ytikseltmek,
Kurumsalhiyerar$ik yapinin tesisi ile kurum kUlttiriintin olugturulmasi,
Ekip(taklm) ruhunun olu;turulmasi,

e Karar alma stiregleri agik, $effaf ve rasyonel olup hesap vermekten gekinmeyen bir
idari yapi,

e Dtirtist, samimi, ilkeli ve tutarli bir y6netim anlayi;i ile kamuoyu ve payda;lar
nezdinde gtivenilir ve saygin bir idare tesisi
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TEMEL POLiTiKALAK VE ONCELiKLER
Rasyonelve katilimci y6netim anlayi$i,

B Liyakat ve hakkaniyete 6nem veren ve tum gali$anlara kar;i adel davranan bir y6netim
anlayi$i,

B Etik ve insani dekerlere saygt,
Tahsis olunan kamu kaynaklanm kullanirken azami hassasiyet,
Samimiyet ve tutarhlik(". . .mi; gibi" yapmamak, s6ylem ve eylem tutarllligi),
Ogrencilerimize ve dolayisiyla halka kar;iazami sorumluluk duygusu ile hizmet,
Payda$1armln g6rti; ve 6nerilerine defer veren,
Degi$im ve gen;ime agik,
Gtlvenilir ve saygin bir y6netim.
Esas alinacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet dani ve iginde bulundugu

sekt6re g6re degi$mektedir. Ancak 6mek olmasi agisindan a;agidaki politika belgeleri
saytlabilir.

e Ytiksek6gretim Kurulu Ba;kanligi
Yiiksek6gretim Stratdisi:

Kalkinma Planlan ve YiliPrograml,
Orta Vadeli Program,
Orca Vadeli Mali Plan,
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Plant,
Universitemiz Stratejik Plant,

Tarafindan Hazirlanan TUkiye'nin

Her tiirlti dti$iinceye agk, aklin egemen oldugu 6zgtir bir ortamda bilgiye ula;an,
bilginin kullantldigi, bilginin Uetildigi, yaraticive katilimcibir tiniversite yaratmak alan ve
sorgulayan, ara;bran, g6ztim beten, sosyal becerileri gen;mi;, kendine gtlvenen, dogru
kararlar verebilen, akilci, yaratici, dretken, inman haklarlna saygilievrenseldegerlere agk,
topluma ve toplumsalsorunlara duyarli, demokrat, aydin gentler yen;tirmektir.

111. FAALiYETLERE iLi$KiN Bil,Gi VE DE6ERLENDiRMELER
A. MALI BiLGiLER

A.I. Biitte Uygulama Sonuglan 2018

A.I.I. Rekt6rliik(Ozel Kalem)

Agikl&ma Toplam Odenek Harcama Kalan

Persone] Giderleri 2.364.000,00 2.363.889.86 110,14

SGK Devlet Primleri Giderleri 256.000,00
255.570,44 429,56

Yolluk Giderleri L7.000.00 11.196,66 5.803,34

100/2000 Doktora Bursu lq4.000,00 L08.000.00
36.000,00



Lisans Destek Bursu
69.075,00 1 69.075,00

Mal ve Hizmet Alum
Giderleri

Temsil ve Tanitma Giderleri

Yurtdi$ma Yapilan Transferler

TOPLAM

A.1.2. Rekt6rliik(lg Denetim)

Toplam 6denek

93.012,00

Harcama

93.011,49

Kalan

er

Agiklama

soneIGiderleri

K Devlet Primleri Giderleri

lluk Giderleri

TOPLAM

A.1.3.GenelSekreterlik

Toplam 6denek

334.384,00

49.323,00

6.000,00

3.000,00

392.707,00

Kagan

0,75

'5©:4oi,46 1 305,54

PersoneIGiderleri

SGK Devlet Prima Giderleri

yolluk Giderleri

Mal ve Hizmet Alum Giderleri

TOPLAM

]
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A.2.Mali Tablolara lli$kin Agiklamalar

A.2.1. Rektbrliik(Ozel I(dem) 2018 Mali Yih BOtge Uygulama Sonuglan

A.2.2. Rektiirliik(lg Denetim) 2018 Mali Yih Biitge Uygulama Sonuglari

13

Kurumsal
Simflandirma

Fonksiyonel
SmiHandirma     

  =       = :     -1 : YilSonu
OdeneK Toplami

\'ilsonu
Toplam Harcama

Yilsonu
Kalan

38 88 09 )1 9 9 [)         93.012.00 93.011,49 0,51

38 88 [)9 ()1 9 9           L5.058.00 15.057,84 0,16

38 B8 09 [)   9     2     I.ooo,oo I.ooo.oo I I.ooo,oo

Birim Toplami
109.070.00 t08.06PIS 1.000.67

Kurumsal
Smiflandirma

Fonksiyonel
Simflandirma    

  =       =         =
YilSonu

Odenek Toplami
YilSonu

loplam Harcama
hlsonu
Kalan

38 88 09 01 9 9   0 2     2.364.000,00 2.363.889.86 110,14

38 88 )9 ()1 9 9 9   2 2   256.000,00 1 255.570.44
429,56

38 88 )9 c)I 9 9 9 0 2     17.000.00 11.196.66 5.803,34

38 B8 09 01 9 9 9 0 2   5 383.000,00 278.387,23 104,612,77

38 88 09 c)I 9 9   [) 2     60.000,00 59.731.18 268,82

38 88 [)9 [)1 9   9 0 2 5   2.000.00 1.84,61 365,39

38 88 )9 ()1 9   '1" 2 5  
69.075.00 69.075.00 0,00

38 88   9   2 123 2 5 4 L44.000,00 108.000.00 36.000

Birim Toplami
3.295.075.00 3.147.484,98 147.590.02



A.2.3.Genes Sekreterlik Biriminin 2018 Mali Yih Biitge Uygulama Sonuglari

A.3. Mali Denetim Sonuglan

GenelSekreterlik ve Rekt6rltik(6zel Kalem) olarak, tJniversite biitgesinden harcama

birimimize tahsis olunan kaynaklar(adenekler), 5018 SayiliKamu Mali Y6netimi ve Kontrol

Kanunu ile ilgili diner mevzuat hiikUmlerine uygun olarak ve azami hassasiyetle etkili,

ekonomik ve verimli olarak kullanilmi$tlr.

Says;tay denetgileri tarafindan 2013,2014,2015,2016,2017 ytllan faaliyet sonuglari

denetlenmi; ve ele;uri konusu herhangi bir hususa rastlanmami;tir.

IV-KURUMSAL KABiLiYET ve KAPASiTENiN DECERLENDiRiLMESi

A. ©ST©NL©KLER

Cali;an personelin sorumluluklanntn bilincinde, 6zverili bir yapiya sahip olmalan
$effH. paylagimci ve debi;ime aglk bir tis{ y6netim
Katilimciy6netim anlayi;i
Diner kurum ve kurulu;lada olan ileti;imin iyi olmasi
Kaynaklarin ve zamanin etkin ve verimli kullamlmasi.
Oniversiteye Ula;im olanaklartnin fazla olmasi, emsal iiniversitelere gere iyi bir
konumda bulunmasi,
tlniversitemizin bir devlet iiniversitesi olmasi,
Bilimsel ar®tirma ve geligtirme projelerine verilen destegin sUekli artlyor olmasl,
idari ve akademik kadronun her gegen gun artiyor olmasi,
Yatlnm programs kapsaminda alt yapi gall;malannin tam kapasite ile devam ediyor
olmast.
Yeni hizmet binalanmizin garin gereklerine uygun bigimde donatilmasi,
Yeni, gong bir tiniversite olmasi.

14

Kurumsal
Simllandtrma

Fonksiyonel
Simllandirma

:H '  
  =       =         . I YilSonu

' Odcnek Toplami
\'ilsonu

I'opla-- Harcnma
Yllsonu
Kagan

38 88 ()9 r)2   3     334.384,00 334.383.25 0,75

38 B8 09 ()2            49.323.00 49.3228B 0,12

38 B8 09 ()2        3   6.000,00 5.9 9,30 50,70

38 B8 [)9 02   3     2 3   3.000,00 2.746.03 253,97

Birim Toplami
392.707.00 392.401.46 305,54



B- ZAYIFLIKLAR
Yabancl dilbilen idari personal sayisi,
Kurum nakil talepleri,
Birimler arasinda kayna$mayi saglayacak etkinliklerin azligi,
Ba;ari ve perfomiansi 6dtillendirici mekanizmamn yetersizligi,
Fiziksel imkanlar,
Personal iain lojman, sosyal tesis, kre$ vb. faydalanacagi alanlann olmamast,
Gevre dtizenlemesi ilgili ilgili konularda hentiz arm edilen dUzeyde olunmamasi
Btirolanmizin fiziki yaplsinin yetersiz olmasi, personelsayisinin az olmasi,
Yeni IJniversite olmamizin getirdigi i; yiikt} ve sistem kumia faaliyetlerimizin
personei {izerindeki agirhgl

P'

C- DECERLENDiRME
Personel sayismin arttirilmasi halinde galt$malar daha hizli, etkin ve verimli

olacaktir. Personel sayist az olmasina ragmen trim personal biiytik bir 6zveriyle g6rev
yapmaktadir. idari stirecin baal alan birimimiz Slratejik Planlamayla birlikte te$kilatlanmayi
tamamlayarak tiniversitemizin gelecegine y6n vererek misyonunu eksiksiz bir ;ekilde yerine
getirecek ve zayif y6nlerimiz kisa stirede g6ztimlenerek tisttinliiklere d6nti;mesi saglanacaktir.

Kurumsal Kimlik ve Reklam
Kurumsal Kimlik ktlavuzu hazirlamak,
Kurumsal kimlige ani defer katabilecek trend ve debi;imleri takip ederek, bunlarin

birer ileti;im firsatina d6ntigmesi iain derlenen bilgiyi tiniversite y6netimine sunmak,
Oniversitenin degi$en gevreselkogullara uyum stirecini kolayla$tirmak, hizlandirmak,
t)niversitenin reklam ve kummsal kimlik malzemelerinin(ilan, bro;iir, katalog,

e- katalog, davetiye, kitapgk, aHlg, poster, yillik, rapor vb.) kurumsal mesdlar dogrultusunda
tasarlanmaslveya tasarlatilmasi, basimi, dagitimlgibi faaliyetleri koordine etmek

I(umm lgi lleti;im Ydnetimi
tlniversitenin akademik ve idari personelini motive edecek, kurumsal kuarlara

katilimim, kurum killttiriintl benimsemelerini tegvik edecek, kendilerini ifade edebilmelerine
olanak saglayacak, Universite yCSnetimiyle Hm gall;anlartn ve 6Erencilerin uyum iginde
olmalartnt destekleyecek ig ileti$imi geli$tirmeye ydnelik proUeleri hazirlamak ve
uygulanmasim koordine etmek,

University y6netiminin aldigi kararlart, Universitedeki yeni uygulamalan,
debi;iklikleri takip ederek, ge$itli payda$1ara(6grenciler, personal, akademik gevreler, medya
ve diner) duyurusunu yapmak

Kriz Y6netimi ve ileti$imi
Kurumsal itibari olumsuz etkileyebilecek ge;itli ig ve dl; riskleri, tehditleri tespit

etmek, sorunlann krizlere d6nti$memesi iain bu konular hakkinda tiniversite y6netimini ve
ilgili birimleri bilgilendirerek gerekli 6nlemlerin ahnmasim te;vik etmek,

Kriz d6nemlerinde kullanilmak tizere, kriz ileti;imi plantnthazirlamak/gtincellemek,
Muhtemel kriz d6nemlerinde 'neler yapilmast', 'nasal davrantlmasi' ve 'kime ne

s6ylenmesi ' gerektigi konularmda y6netim birimlerini bilgilendimlek.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Y6netimi
Oniversitenin kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk gall$malannln

hazirlanmasina ve uygulanmasina ilgili birimlerle birlikte gall;arak destek olmak, bu
gall;malartn kamuoyunda gUndeme gelmesi iain Walt;mak,

Oniversitenin gevresindeki yerel topluluklarla(ildeki hack, belediye, esnaf, devlet
kummlan vb.) sUdiir€ilebilir kalkinma bilinciyle olumlu ili;kilerin geli$tirilmesi ve
stirdiir01mesi iain stratejik iletigim plamna uygun olarak projeler hazirlamak ve uygulanmasini
diner birimlerin destegiyle koordine etmek

Etkinlik Y6netimi
Oniversitenin kurumsal itibanna katki saglayacak ge;itlietkinlikleri(festival, agile;,

konferans, konser, t6ren, yan;ma, $enlik vb.) dUzenleyen etkinlik direkt6rtiyle i;birligi
halinde koordineli gall;mak,

Ayrica tiniversitenin sahip oldugu imkfnlari g6ztim ortaklanyla veya toplumla saglikli
bir $ekilde kiralama y6ntemiyle payla$mak, bu gergevede ileti$imde olunan altytiklenici
Hirmalarla alan ig stireglerini koordine etmek.

A-Genel Sekreterlik

HEDEFLENEN
Evrak Kayit Birimi'nde elden, posts yolu ile,
kargo ve Faks ile gelen evraklann tasnif edilerek I Belirtilen periyotlar dahilinde gelen evrak
evrak kaytt numarasl verilmek sureti ile beige i;lemleri eksiksiz ve hatasiz bir bigimde
y6netim sistemine i;lenmesi ve taranarak jsonuglandlnlmi;tir.
sisteme kaydedilmesi iglemlerinin sorunsuz ve
eksiksiz bir bigimde yapllmasi.
Oniversitemiz trim akademik ve idari
birimlerinden yaztlan tum harici ve dahilil Belirtilen periyotlar dahilinde giden evrakl
yazilann kayit ve dagitim i;lemlerinin yapilarak ji$1emleri eksiksiz ve hatasiz bir bigimde
postaya verilmesi veya zimmet kar;iligi muhatap sonuglandinlmi;tir.
kurum ve kurulu;lara dagitimmin yaptlmasi
i;lemlerinin sorunsuz ve eksiksiz bir bigimde
yerine getirilmesi
Rekt6rltik ve Genes Sekreterlik ile ilgili
yazi$malarin gecikmeye mahal verilmeksizinjBelirtilen periyotlar dahilinde Rekt6rltik
yazi;ma kurallarina uygun ve Oniversitemizjve Genel Sekreterlik yazi$malan eksiksiz
kummsal kimligine yara$tr bir bigimdelve hatasiz bir bigimde sonuglandirilmi$tir
yapilmasimn saglanlnasi
Oniversitemiz Senatosunun sekretarya Belirtilen periyotlar dahilinde alinmasi
hizmetleri gergevesinde adman senatojgereken Senato Kararlarinin yazim ve
kararlannin eksiksiz bir bigimde yazllmasinive imza i$1emleri sorunsuz olarak
ilgili ki;iler 'tmaftndan imzajanmastnm tamamlanmi;tir.
saglanmasi

GERGEKLE$TljULEN
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t)niversitemiz Y6netim Kurulu'nun sekretarya
hizmetleri gergevesinde alban Y6netim Kurulu
Kararlarmtn eksiksiz bir bigimde yazilmasini ve
ilgili ki$iler tarafindan imzalanmaslnin
saflanm asi.
tlniversitemiz Disiplin Kurulu'nun sekretarya
hizmetleri gergevesinde a.linan Disiplin Kurulu
Kararlanmn eksiksiz bir bigimde yazilmastni ve
ilgili ki;iler tarafindan imzalanmaslnin
saglanmasi.

Belirtilen periyotlar dahilinde alinmasi
gereken Y6netim Kurulu Kararlarmm
yazim ve imza iglemleri sorunsuz olarak
tamamlanmi;tlr.

Belirtilen periyotlar dahilinde allnmast
gereken Disiplin Kurulu Kararlanntn
yaztm ve imza i;lemleri sorunsuz olarak
tamamlanmigtir.

V- 6NEKi VE TEDBiRLER

Fiziki mekan, sosyal alanlarin tamamlanmasi, sosyal ve ktilttirel etkinliklerin iyile;tirilmesi
ve sUrekliliginin saglanmasi ile birlikte personal istihdaminm 6ncelikli olarak ele ahnmast
6nem arz etmektedir. Tum idari ve akademik sUeglerde personelin g6rev, yetki ve
sorumluluklanni etkin bir ;ekilde yerine getirilmesi, verimliligin ve performansinin
artirilmasi iain bst y6neticilerin personeli sUekli takibi ve motivasyonu ytiksek tutmasi ile
hizmetlerde kalite ve verimlilik artacaktir.
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2018 YILI
l$1N MAHIYETI GERCEKLE$TIRILEN
Gelen evrak kayit sayisi, 1273

1218

2491
Giden evrak kaylt i;lemleri(tum birimler)
Rekt6rlUk ve Genes Sekreterlik Yazt$malan
Senato toplanti ve karat saytsi 18 toplanti,95 karar
Y6netim Kurulu toplantive karat sayisi 25 toplanti, 243 karat



IC KONTROL G©VENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde

Bu raporda yer alan bilgilerin gtlvenilir, tam ve dogru oldugunu bryan ederim

Bu raporda aglklanan faaliyetler iain idare bUtgesinden harcama birimimize tahsis edilmi$
kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli bir ;ekilde kullamldig]n], g6rev ve yetki alanim
gergevesinde ig kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili;kin i$1emlerin yasalllk
ve dtizenliligi hususunda yeterli gtivenceyi sagladigtm ve harcama birimimizde sMeg
kontroltintin etkin olarak uygulandigini bildiririm

Bu gUvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendimleler, ig
kontroller, ig denetgi raporlari ile Sayi$tay raporlan gibi bilgim dahilinde ki hususlara
dayanmaktadlr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda
bilgim olmadlgini beyan ederim.

Bartinl, f ./P 1/2019

,4
Dr. Ogr. U CEYHA

Genel Sekreter V
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