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İDARİ BİRİMLER 
 

Genel Sekreter: Bora GÜNDÜZYELİ 

 

Genel Sekreter Yardımcısı: Özlem YILMAZ 

ozlemyilmaz@topkapi.edu.tr 

 

Genel Sekreter Yardımcısı: Şahin SANCAKTAR 

sahinsancaktar@topkapi.edu.tr 

 

 

Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler 

 
  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Harun ÇAP 

haruncap@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkan V.: Ahmet Şahin KIRMIZI 

ahmetsahinkirmizi@topkapi.edu.tr 

 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkan V.: Serhat ÖRDEKÇİ 

serhatordekci@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Hakan ÇAKAN 

hakancakan@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Polat BEKTAŞ 

polatbektas@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

  

Tanıtım Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Gökhan Rıza ŞİNEL  

gokhansinel@topkapi.edu.tr 
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Sanem SANCAR  

sanemsancar@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Mali İşler Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Reyhan KARAMAN 

reyhankaraman@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Müşerref SÜMER 

muserrefsumer@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Selen ORTA 

selenorta@topkapi.edu.tr 

 

Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Umut Abdül SÜSLER 

umutabdulsusler@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Satın Alma Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Taha MANGIRCI 

tahamangirci@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı V: Cem HANÇER 

muzaffercemhancer@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 

 
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü: Cem HANÇER 

muzaffercemhancer@topkapi.edu.tr 
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Uluslararası Değişim ve İşbirliği Ofisi 

 
Uluslararası Değişim ve İşbirliği Ofis Koordinatörü: Selen ORTA 

selenorta@topkapi.edu.tr 

444 76 96 

 

Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı 

 
Daire Başkanı: Ahmet Şahin KIRMIZI 

ahmetsahinkirmizi@topkapi.edu.tr 

 

Hukuk Müşavirliği 

 
Av. Selim SEYMAN 

 

Yazı İşleri Birimi 

 
Müdür: Damla ÖZMEN 

yaziisleri@topkapi.edu.tr 

444 76 96 
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ 

 

 
 



İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Birim İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
Unvanı İnsan Kaynakları Uzmanı 
Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

Akademik personel atama sürecinin takibinin gerçekleştirilmesi. 
• Resmi Gazetede yayımlanan akademik kadro ilanlarının 

hazırlanması. 
• Öğretim üyelerinin başvurularının alınması. 
• Jüri görevlendirme yazılarının yazılması, jüri dosyalarının 

gönderimi ve raporlarının takibi. 
• Fakülteler tarafından takip edilen başvuruların alınması. 
• Raporları ve süreci tamamlanan başvuru dosyaları için 

öğretim elemanlarının sözleşmesinin hazırlanması, atama 
kararlarının yazılması, işe giriş işlemleri tamamlandıktan 
sonra dosyalarının denetime hazır hale getirilmesi. 

• Ders saati ücretli öğretim elemanlarının işe başlangıç 
işlemlerinin takibi, dosyalarının hazırlanması. 

• Öğretim elemanlarının YÖKSİS ve birim içi tablolara 
eklenmesi. 

• Ois içerisinde kullanıcılarının açılması. 
• Norm kadro takibinin gerçekleştirilmesi. 
• Dekan olarak ataması yapılacak olan öğretim üyelerinin 

dekan dosyalarının hazırlanarak Yazı İşleri Birimine 
iletilmesi. 

• Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Atama Süreçlerinin 
Takibi. 

Kurumiçi ve Kurumdışı yazılarının takibi. 
• EBYS üzerinden birimimize iletilen yazıların dağıtımının 

sağlanması. 
• İdari-Akademik personel tarafından talep edilen yazıların 

hazırlanması. (Çalışma belgesi, Ders Listesi vb.) 
• Ders saati ücretli öğretim elemanlarının yazılarının 

yazılması& Üniversitemizden talep edilen tam zamanlı 
öğretim elemanlarının ders saati ücretli olarak uygunluk 
yazılarının yazılması. 

• İdari ve akademik atama ve görevlendirme yazılarının, 
kurumiçi birim açılışı, kadro aktarımı gibi yazıların Mütevelli 
Heyeti Başkanlığına yazılması. 

• Atama yazılarının EBYS sistemi üzerinden ilgili personellere 
tebliğsinin yazılması. 

• Tarafımıza iletilen bölüm-program başkanlığı yazılarının 
ilgili listelerde kayda alınması. 

• Tüm bu yazışma süresince ortaya çıkan evrakların 
dosyalanması. 

• YÖK İnsan Gücü planlama sistemine idari personellerin 
eklenmesi, işten ayrılanların çıkarılması.  

OİS işlemlerinin takibi 
• Kullanıcı açma ve işten ayrılan personellerin pasife çekilmesi. 
• Ois içerisine ihtiyaca göre unvan veya birim eklenmesi. 



• Yetkilendirilmelerin verilmesi (Bölüm başkanlığı, program 
başkanlığı vb.) 

 
Operasyonel süreçlerinin takibi 

• Gün içerisinde ofise gelen idari ve akademik personellerin 
sorularının cevaplanması. 

• İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının mail adresin ve kişisel 
mail adresine gelen maillerin cevaplanması. 

• Dahili aramaların cevaplanması.  
• Personel listelerinin güncel tutulması. 
• Günlük evrakların dosyalanması. 

 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

Lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip olmak, excel kullanım 
bilgisine sahip olmak, OİS ve EBYS kullanım bilgisine sahip olmak, 
etkili iletişim becerilerine sahip olmak. 

 

 

 

 

Birim İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
Unvanı Memur 
Üst Birim Genel Sekreterlik  

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

• Stajyer işe giriş ve işten ayrılışlarının takibini yapmak. 
Stajyerlerin muhtasarını hazırlamak. Stajyerlerin icra 
yazılarının takibini sağlamak. 

• Personelin ücretsiz izinlerinin takip edilmesini sağlamak.  
• Personelin işe giriş ve işten ayrılışlarının takibini sağlayıp 

personel listelerine ekleyip güncellemek. Personele OİS 
sisteminin açılması. İşe giren ve işten ayrılan personelin ilgili 
birimlere duyurulmasını sağlamak.  

• Personelin işe giriş evraklarını kontrol etmek ve personele 
sözleşme hazırlamak. 

• Akademik personelin arşiv araştırmasını yapmak. 
• PDKS sistemine gerekli bilgileri girmek. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

Bilgisayar programlarını bilmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ 

 

Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Daire Başkanı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerini  oluşturmak, yeni yıl stratejisi belirlenmesi için 
düzenlenen toplantılara katılmak ve üst yönetime alanıyla ilgili yönlendirmede 
bulunmak. 

• Kurumsal İletişim faaliyetine uygun, dijital ve basılı mecralarda kullanılacak yazılı ve 
görsel içerikleri yaratmak/yaratılmasını sağlamak. 

• Kuruma ait akademik/idari etkinlik ve organizasyonların yapılmasını sağlamak. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda yeni logo ve alt markaların oluşturulmasını sağlamak. 

• İç ve dış paydaşlar ile kontakta olup, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin marka algısını 
yükseltmek üzere çalışmalarda bulunmak. 

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• Basın ve halkla ilişkiler alanında süreçlerin takibinin yapılmasını sağlamak. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi markasına değer katacak haber çalışmalarının 
yapılmasını sağlamak. 

• Reklam, PR ajansları ile süreçlerin yönetilmesini sağlamak. 

• Pazarlama iletişiminde kullanılacak kampanyalar oluşturmak, içeriklerin üretilmesini 
sağlamak, kurum kimliğine uygunluğunu denetlemek. 

• Bağlı olduğu yöneticilerinden gelen talepleri karşılamak/karşılanmasını sağlamak. 

• Kurum içi ve dışı tüm iletişim faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak, iyileştirilmesi 
gereken noktalarda fikir beyan etmek ve projeler geliştirmek. 

• Üniversite websitesinin içerik ve görsellerini denetlemek, ilgili kişilere gerekli uyarıları 
yaparak bilgilerin güncelliğini sağlamak. 

• Kurumun sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşımların hazırlanmasını sağlamak 
ve içeriği denetlemek. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• Yönetici olmanın bilinciyle, kendisine bağlı çalışan personellerin performansını 
artırmak üzere faaliyetlerde bulunmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• Reklam, iletişim alanında en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

 

 

Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Kurumsal İletişim Uzmanı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 
• Kuruma ait geçmiş yılların ölçme raporlama sonuçlarını ve kurumsal iletişim 

faaliyetlerini  değerlendirmek, yeni yıl stratejisi belirlenmesi için düzenlenen 
toplantılara katılmak ve alanıyla ilgili yönlendirmede bulunmak. 

• Yeni yıl için ve gündeme göre strateji ve faaliyet konseptlerini oluşturmada destek 
vermek. 

• Kurumsal İletişim faaliyetine ilişkin konseptin belirlenmesinde rol almak ve konsepte 
uygun senaryo / slogan / metinlerinin kontrolünü sağlamak. 



• Kurumsal İletişim faaliyetlerine uygun video içeriklerin oluşturulmasına destek 
vermek. 

• Kuruma ait etkinlik ve organizasyonlarda gerekli görevleri üstlenmek, etkinliklerin 
sorunsuz yaşanmasına destek olmak. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin dijital ve basılı mecralarda reklam, tanıtım vb 
amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanan tasarımlarına yaratıcı metinler yazmak. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan yeni logolar ve görsel dünyalara uygun metinler 
oluşturmak ve/veya değiştirmek. 

• Kurum slogan ve metinlerinin tüm mecralarda uyum bütünlük içinde yansımasını 
sağlamak, diğer paydaşlar tarafından yapılan tüm paylaşımların kurum kimliğine 
uyumunu denetlemek. 

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• Basın ve halkla ilişkiler alanında tüm süreçleri yönetmek. 

• Haber içeriği üretmek, üniversiteye dair yayınlanan haberleri takip etmek, üstlerine 
raporlamak. 

• Diğer birimlerden gelen talepleri toplayarak başkanlık içinde ilgili kişiye ileterek takip 
etmek ve zamanında teslimi için koordinasyonunu yapmak. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• Takım çalışmasına yatkın olmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• İletişim alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

• En az lisans mezunu olmak 

 
 

 

Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Grafik Tasarım Yönetmeni 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 

• Kurumsal İletişim faaliyetine uygun, dijital ve basılı mecralarda kullanılacak görsel 
içerikleri yaratmak/yaratılmasını sağlamak. 

• Kuruma ait etkinlik ve organizasyonlara dair görsel materyallerin tasarımlarını 
yapmak/yapılmasını sağlamak. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda yeni logo(lar) tasarlamak 

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• Basın ve halkla ilişkiler alanında kullanılacak görsellere gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını sağlamak. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi markasına değer katacak çalışmalara destek vermek. 

• Bağlı olduğu yöneticiler tarafından istenilen pazarlama iletişiminde kullanılacak 
kampanyaların görsellerini tasarlamak. 

• Bağlı olduğu yöneticilerinden gelen talepleri karşılamak/karşılanmasını sağlamak. 

• Üniversite websitesinin görsellerini denetlemek, ilgili kişilere gerekli uyarıları yaparak 
bilgilerin güncelliğini sağlamak. 



• Kurumun sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşımlarda gerekli desteği 
sağlamak. 

 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 

• Alanında gerekli yazılım programlarını ileri seviyede kullanabilmek.  

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• Grafik Tasarım alanında en az 6 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

• En az lisans, tercihen yüksek lisans mezunu olmak. 

 
 

 

Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Grafik Tasarım Uzmanı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 

• Kurumsal İletişim faaliyetine uygun, dijital ve basılı mecralarda kullanılacak görsel 
içerikleri yaratmak/yaratılmasını sağlamak. 

• Kuruma ait etkinlik ve organizasyonlara dair görsel materyallerin tasarımlarını 
yapmak/yapılmasını sağlamak. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda yeni logo(lar) tasarlamak 

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• Basın ve halkla ilişkiler alanında kullanılacak görsellere gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını sağlamak. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi markasına değer katacak çalışmalara destek vermek. 

• Bağlı olduğu yöneticiler tarafından istenilen pazarlama iletişiminde kullanılacak 
kampanyaların görsellerini tasarlamak. 

• Bağlı olduğu yöneticilerinden gelen talepleri karşılamak/karşılanmasını sağlamak. 

• Üniversite websitesinin görsellerini denetlemek, ilgili kişilere gerekli uyarıları yaparak 
bilgilerin güncelliğini sağlamak. 

• Kurumun sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşımlarda gerekli desteği 
sağlamak. 

 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 

• Alanında gerekli yazılım programlarını ileri seviyede kullanabilmek.  

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• Grafik Tasarım alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

• En az lisans mezunu olmak 

 

 

 

 

 

 



Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Prodüksiyon Uzmanı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 

• Kurumsal İletişim faaliyetine uygun, dijital ve basılı mecralarda kullanılacak fotoğraf ve 
videoların çekimlerini yapmak 

• Kuruma ait etkinlik ve organizasyonlarda fotoğraf ve video çekimlerinden sorumlu 
olmak. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda görsel konseptler hazırlayarak fotoğraf çekimleri yapmak  

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• Basın ve halkla ilişkiler alanında kullanılacak fotoğraf ve videoların teminini sağlamak 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi markasına değer katacak çalışmalara destek vermek. 

• Bağlı olduğu yöneticiler tarafından istenilen pazarlama iletişiminde kullanılacak 
kampanyalara gerekli desteği vermek. 

• Bağlı olduğu yöneticilerinden gelen talepleri karşılamak/karşılanmasını sağlamak. 

• Üniversite websitesinin görsellerini denetlemek, ilgili kişilere gerekli uyarıları yaparak 
bilgilerin güncelliğini sağlamak. 

• Kurumun sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşımlarda gerekli desteği 
sağlamak. 

• Çekimi yapılan fotoğraf ve videoları editlemek. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi Youtube kanalının yönetiminde sorumlu olmak. 

• Gelişen teknolojileri yakından takip etmek ve kurumun canlı yayınlarının yapılmasını 
sağlamak. 

• Gerektiğinde ses kayıtları almak, alınan kayıtların editlerini yapmak. 

• Kurumun fotoğraf ve video arşivini oluşturmak, arşivi güncel tutmak. 

 
 
 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 

• Alanında gerekli yazılım programlarını ileri seviyede kullanabilmek.  

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• En az lisans mezunu olmak. 

• Prodüksiyon alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

 

Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Sosyal Medya Uzmanı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

• Kurumun sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşım içeriklerini oluşturmak. 

• Sosyal medya hesaplarının moderasyonunu yapmak/yapılmasını sağlamak. 

• Sosyal medya trendlerini yakından takip ederek kurumun sosyal medyada 
takipçi/etkileşimleri artıracak projeler üretmek. 

• Bağlı olduğu yöneticiye düzenli rapor oluşturmak. 

• Dijital pazarlama alanında  



• Kurumsal iletişim faaliyetine uygun, dijital ve basılı mecralarda kullanılacak fotoğraf ve 
videoların çekimlerine destek vermek. 

• Kuruma ait etkinlik ve organizasyonların öncesinde gerekli duyuruların sosyal medya 
hesaplarından paylaşımını yapmak. 

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• İstanbul Topkapı Üniversitesi markasına değer katacak çalışmalara destek vermek. 

• Bağlı olduğu yöneticiler tarafından istenilen pazarlama iletişiminde kullanılacak 
kampanyalara gerekli desteği vermek. 

• Bağlı olduğu yöneticilerinden gelen talepleri karşılamak/karşılanmasını sağlamak. 

• Üniversite websitesinin görsellerini denetlemek, ilgili kişilere gerekli uyarıları yaparak 
bilgilerin güncelliğini sağlamak. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi Youtube kanalının yönetimine destek vermek. 

 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 

• Sosyal medya trendlerini yakından takip etmek.  

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• En az ön lisans, tercihen lisans mezunu olmak 

• Sosyal medya ve iletişim alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

 
 

 

Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Grafik Tasarım Uzman Yardımcısı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 

• Kurumsal İletişim faaliyetine uygun, dijital ve basılı mecralarda kullanılacak görsel 
içerikleri yaratılmasına destek vermek. 

• Kuruma ait etkinlik ve organizasyonlara dair görsel materyallerin tasarımlarını 
yapılmasına destek vermek. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda yeni logo(lar) tasarlanmasına yardımcı olmak. 

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• Basın ve halkla ilişkiler alanında kullanılacak görsellere gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını sağlamaya destek vermek. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi markasına değer katacak çalışmalara destek vermek. 

• Bağlı olduğu yöneticiler tarafından istenilen pazarlama iletişiminde kullanılacak 
kampanyaların görsellerini tasarlamak. 

• Bağlı olduğu yöneticilerinden gelen talepleri karşılamak/karşılanmasını sağlamak. 

• Kurumun sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşımlarda gerekli desteği 
sağlamak. 

 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 



• Alanında gerekli yazılım programlarını ileri seviyede kullanabilmek.  

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• Grafik Tasarım alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

• En az ön lisans, tercihen lisans mezunu olmak 

 
 

 

Birim Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı 

Unvanı Kurumsal İletişim Koordinatörü 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 
• Kuruma ait geçmiş yılların ölçme raporlama sonuçlarını ve kurumsal iletişim 

faaliyetlerini  değerlendirmek, yeni yıl stratejisi belirlenmesi için düzenlenen 
toplantılara katılmak ve alanıyla ilgili yönlendirmede bulunmak. 

• Yeni yıl için ve gündeme göre strateji ve faaliyet konseptlerini oluşturmada destek 
vermek. 

• Kurumsal İletişim faaliyetine ilişkin konseptin belirlenmesinde rol almak ve konsepte 
uygun senaryo / slogan / metinlerinin kontrolünü sağlamak. 

• Kurumsal İletişim faaliyetlerine uygun video içeriklerin oluşturulmasına destek 
vermek. 

• Kuruma ait etkinlik ve organizasyonlarda gerekli görevleri üstlenmek, etkinliklerin 
sorunsuz yaşanmasına destek olmak. 

• İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin dijital ve basılı mecralarda reklam, tanıtım vb 
amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanan tasarımlarına yaratıcı metinler 
yazmak/yazılmasını sağlamak. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan yeni logolar ve görsel dünyalara uygun metinler 
oluşturmak ve/veya değiştirilmesini sağlamak. 

• Kurum slogan ve metinlerinin tüm mecralarda uyum bütünlük içinde yansımasını 
sağlamak, diğer paydaşlar tarafından yapılan tüm paylaşımların kurum kimliğine 
uyumunu denetlemek. 

• Görevinin gerektirdiği toplantılara, görüşmelere katılmak, bu toplantılar ve 
görüşmelerde göreviyle ilgili ortaya çıkan aksiyonları almak. 

• Göreviyle ile ilgili konularda dokümantasyon oluşturmak, arşivlemek ve güncelliğini 
sağlamak. Gizli bilgilerin gizliliğine özen göstermek.  

• Basın ve halkla ilişkiler alanında tüm süreçleri yönetmek. 

• Haber içeriği üretmek, üniversiteye dair yayınlanan haberleri takip etmek, üstlerine 
raporlamak. 

• Diğer birimlerden gelen talepleri toplayarak başkanlık içinde ilgili kişiye ileterek takip 
etmek ve zamanında teslimi için koordinasyonunu yapmak. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Türkçe diline hakim olmak, imla kurallarını bilmek. 

• Yüksek iletişim kabiliyeti. 

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak. 

• Takım çalışmasına yatkın olmak. 

• İş takibi bilincinde olmak. 

• İletişim alanında en az 7 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

• En az lisans, tercihen yüksek lisans mezunu olmak 

 
 

 

 



 
 

 

 



 



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ 
 

Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Unvanı Daire Başkanı 
Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 
Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden sorumludur. 

Birim personeli ile genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma 

düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine 

sahiptir. 

Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlar ve denetimini 

yapar. 

Veri Tabanlarının kontrolünü sağlar ve yönetir. 

Yurtiçinde ve yurtdışında kütüphanecilik konularında düzenlenen seminer 

ve konferansları izler. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni 

teknolojinin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapar. 

Kütüphane koleksiyonunun oluşmasını, geliştirilmesini, güncel tutulması 

ve korunmasını sağlar. 

Bütçe, personel ihtiyacı ve hizmetle ilgili diğer konulardaki önerilerini 

Genel Sekreterliğe sunar. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

Lisans ya da lisansüstü Kütüphanecilik-Arşivcilik/Bilgi ve Belge Yönetimi 
bölümü mezunu olmak. 

 

Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Unvanı Kütüphane Uzmanı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

 
Okuyucu Hizmetleri ve Teknik Hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerinden 

sorumludur. 

Kütüphaneler arası yayın alma ve verme işlerini takip eder. 

Veri tabanı yönetimi süreçlerine hakim olur ve işleyişi takip eder. 

Süreli yayınların ve tezlerin teknik işlemlerini takip eder. 

Kütüphane hizmetleri hakkında faaliyet raporu hazırlar ve Daire Başkanı'na 

sunar. 

Tüm görevlerini uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı’na karşı 

sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

Lisans ya da lisansüstü Kütüphanecilik-Arşivcilik/Bilgi ve Belge Yönetimi 
bölümü mezunu olmak. 

 

 

 



Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Unvanı Kütüphane ve Dokümantasyon Uzmanı 

Üst Birim Genel Sekreterlik 

Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

Yüksek Öğretim Kurumu Standart Dosya Planı ve Devlet Arşiv Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik usul ve esaslarını doğru şekilde uygulamak. 
Belge içeriklerindeki kişisel ve kurumsal mahremiyete özen göstermek ve gizlilik 
kurallarına istisnasız uymak. 
Belge Yönetimi ve Arşiv Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uymak. 
Kurumsal hafıza oluşumu ve sürdürülmesine önem vermek ve kurumsal 
saklama planı oluşturmak. 
Birimlerden arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini teslim almak, 
Birimlerden teslim alınan malzemeyi uygun koşullarda muhafaza etmek, kayba 
uğramalarını önlemek, 
Birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini 
bozmadan yerleştirmek, 
Arşiv yerleşim planını hazırlamak, 
Arşiv faaliyetlerinin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen 
kurallar doğrultusunda yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek, 
Üniversite arşivinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğine uygun 
olarak yangın, su baskını vb. durumlara karşı kontrol altında tutulduğunu ve 
arşivin gerektiği gibi havalandırıldığını ve temizlendiğini kontrol etmek ve 
denetlemek, 
Birim Arşivi-Merkez Arşivi devir – teslim işlemlerinin koordinesini sağlamak, 
Üniversite Arşiv çalışmaları kapsamında ayıklama ve imha komisyonlarının ve 
birim belge yöneticilerinin seçilmesi süreçlerine dahil olmak, 
Arşivlik malzemenin niteliğini belirterek tespit ve değerlendirmesini yapmak, 
Birimlerce tespit edilen imhalık malzeme ile kurum arşivinde yapılan ayıklama 
sonucunda imha komisyonunca belirlenen imhalık malzemenin imhasını 
sağlamak, 
Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak, 
Birim ve kurum arşivlerinden yararlanma taleplerini karşılamak, kolaylaştırıcı 
tedbirleri almak, 
Araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde yerine getirmek,  
Belge taleplerinde menfaat talep etmemek ve tarafsızlığını korumak. 
Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, 
Daire Başkanlığı tarafından verilecek olan diğer iş ve işlemleri yürütmek. 
 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

Lisans ya da lisansüstü Kütüphanecilik-Arşivcilik/Bilgi ve Belge Yönetimi 
bölümü mezunu olmak. 

 

 



 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 





 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 


