
 

 

 
MALATYA TURGUT ÖZAL 

ÜNİVERSİTESİ 
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMLARI 

Doküman No:1 

Yayın Tarihi :…/03/2021 

Revizyon No: -- 

Revizyon Tarihi :-- 

Sayfa No:1 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : Genel Sekreterlik 

UNVANI           : Personel Daire Başkanı 

ADI SOYADI     : Ferit KOPARAL 

GÖREVLERİ 

“124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” Gereğince; 
a) Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel 
sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.  
b) Üniversitemizin akademik ve idari personelinin atama, ayrılma, emeklilik ve tüm özlük işleri ilgili 
işlemleri yapmak.  
c) Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlayarak Genel Sekreter’e sunmak. 
ç) Astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak 
üzere gerekli yönlendirmeyi yapmak, işleri koordine etmek ve gerektiğinde yardımcı olmak.  
d) Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine 
getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak, gerekli durumlarda 
çizelgelemek ve rutin işlerin formlara bağlanarak işlerin basitleştirilmesine çalışmak ve sonucu Genel 
Sekreter’e iletmek.  
e) Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak, cevap yazılarının 
hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.  
f) Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, 
terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırılmalarında Genel Sekreter’e öneride bulunmak.  
g) Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirerek 
onaylanmak üzere bir üst makama sunmak. 

YETKİLERİ 

“124 sayılı KHK” Gereğince; 
 a) Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk 
ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak. 

SORUMLULUKLARI 

“124 sayılı KHK” Gereğince; 
 a) Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, yönetmelik ve 
bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından 
Genel Sekreter’e karşı sorumludur. 

DEĞERLENDİRME 

Daire Başkanı’nın başarı değerlendirmesi, Malatya Turgut Özal Üniversite Rektörü ve Genel Sekreter 
tarafından yapılır. Değerlendirmeye esas kriter Daire Başkanlığının hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
ki başarıdır. 

 
 

HAZIRLAYAN 
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜR V. 

Gani SATILMIŞ 

 
KONTROL EDEN 

İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ 
Halit SELEN 

 
ONAYLAYAN 

DAİRE BAŞKANI 
Ferit KOPARAL 

 



 

 

 
MALATYA TURGUT ÖZAL 

ÜNİVERSİTESİ 
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMLARI 

Doküman No:2 

Yayın Tarihi :…/03/2021 

Revizyon No: -- 

Revizyon Tarihi :-- 

Sayfa No:2 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı 

UNVANI           : İdari Personel Şube Müdürü / Disiplin ve Arşiv Şube Müdür V. 

ADI SOYADI     : Halit SELEN 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

İdari Şube Müdürlüğü;  
İdari Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü 
ve Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube 
Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, 
koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün 
Görev/İş, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 
 • Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak,  
• Personel sistemin geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek ve Rektörlük Makamına teklifte bulunmak. 
• Kurumiçi – yurtiçi – yurt dışı görevlendirilme işlemlerini yapmak.  
• Talep halinde Başkanlığımıza intikal eden Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b. konularda verilecek 
görüşleri belirlemek.  
• Merkez ve taşra idari personelinin yıllık mazeret ve aylıksız izinlerini, takip etmek, yıllık izinlerini 
yurt dışında geçirmek isteyen personelin pasaport işlemlerini yapmak  
• 2547 sayılı Kanunun 13/B-4 maddesi gereğince kadrosundan farklı birimlerde görev yapan 
personellerin görev sürelerini takip etmek, uzatmak.  
• Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ilgili 
sistemlere aktarmak, bilgilendirmek.  
• Yan ödeme ve ek gösterge bilgilerini düzenlemek.  
• Ücretsiz izin, askerlik izni ve yurt dışı maaşsız görevlendirmeleri yapılan personellerin takibini 
yapmak, özlük haklarını saklı tutmak.  
• İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,  
• Personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve sınavla ilgili işlemlerle ilgilenmek.  
• İdari personelin sağlık izinlerinin takip edilmesi.  
• Tahakkuk ve Ödeme İşlemlerini yapmak  
• Taşınır kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak  
• Kurumsal Değerlendirme iş ve işlemleri  
• Web sayfası - Basın ve Halkla İlişkiler koordinasyon iş ve işlemleri  
• İdari Personel ile ilgili Bilgi Edinme iş ve işlemleri  
• Sözleşmeli Personel iş ve işlemleri  
• Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı iş ve işlemlerini yapmak  
• Verilen Benzeri görevleri yapmak 
 
Disiplin ve Arşiv Şube Müdürlüğü;  
Disiplin ve Arşiv Şube Müdürlüğünce, İlgili Mevzuat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne 
ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi 
ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve 
Sorumlulukları şunlardır.  
• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerini yapmak,  



• Üniversite personelinin disiplin soruşturmaları ve ceza işlemlerini kayıt altına almak,  
• Disiplin bürosuyla ilgili bilgi edinme yazılarını yazmak, cevaplamak ve ilgilisine teslim etmek,  
• Şikâyetler üzerine araştırma-inceleme yapılması için yazı yazmak ve incelemeciye teslim etmek,  
• Disiplin soruşturması için soruşturmacı görevlendirme yazısı yazmak, dosyayı hazırlamak ve 
soruşturmacıya teslim etmek,  
• Ceza soruşturmaları için soruşturmacı görevlendirme yazılarını yazmak, dosyayı hazırlamak ve 
soruşturmacıya teslim etmek,  
• Yapılan disiplin soruşturmalarında personelin savunma yazılarını yazmak ve ilgiliye teslim etmek,  
• Yapılan disiplin soruşturmalarında teklif edilen disiplin cezasının niteliğine göre, Üniversite Disiplin 
Kurulu veya YÖK Disiplin Kuruluna yazı yazmak ve dosyaları tevdi etmek,  
• Tecziye yazılarını yazmak ve ilgililere tebliğ etmek,  
• İnceleme sonuçlarını yazmak ve şikâyetçiye bildirmek,  
• Sonuçlanan soruşturmaları, soruşturma defterine ve bilgisayara işlemek,  
• Sonuçlanan soruşturma ve incelemelere ait belgeleri dosyalamak ve arşivlemek; dosyaları arşive 
kaldırmak,  
• Yetkili Kurulun almış olduğu kararları yerine göre müştekiye ve/veya şüpheliye gönderme yazısı 
yazmak ve göndermek,  
• Soruşturma dosyalarını ikinci dereceden tetkik edilmesi için Danıştay’ın ilgili dairesine göndermek, 
• Her yıl periyodik olarak Disiplin ve Ceza soruşturma safahat ve sonuçlarını liste halinde hazırlayarak 
YÖK’e göndermek,  
• Mahkemelerin istemiş olduğu diğer yazıları yazmak ve dosyaları hazırlayıp onayladıktan sonra 
göndermek,  
• Disiplin cezalarının YÖKSİS, DPB veri sistemlerine girişlerini yapmak,  
• Disiplin cezası istatistiklerini tutmak,  
• Göreve başlama ve ayrılış işlemlerini yapmak,  
• Mal Bildirimi işlemlerini yapmak,  
• Hizmet Belgesi, Sicil Özeti işlemlerini yapmak,  
• Pasaport işlemlerini yapmak,  
• Çalışma Belgesi işlemlerini yapmak,  
• Dekan ataması iş ve işlemleri  
• Personellerin her türlü izinlerinin Özlük İşleri Otomasyonuna işlenmesi ve takibi işlemlerini 
yapmak,  
• HİTAP veri girişlerini yapmak,  
• Akademik personellerin idari görevlendirme iş ve işlemlerinin yapılması,  
• Personel ile ilgili kurumlar arası yazışmaları yapmak,  
• Başkanlık personelinin maaş ve SGK işlemlerinin yapılması,  
• Üniversite SGK MOSİP faturalı alacakların ödenmesi,  
• Profesör, Doçent Bilim Jüri Üyelerine ödenecek ücretlerin ödenmesi,  
• İlan Faturalarının ödenmesi,  
• Başkanlık personelinin eğitim, yolluk-yevmiye ve konaklama giderleri ile alakalı ödemelerin 
yapılması,  
• Emekli ikramiyelerinin ödenmesi,  
• Personel Daire Başkanlığının bütçe çalışmalarını hazırlamak,  
• Başkanlık ayniyat/taşınır iş ve işlemlerini yapmak,  
• Başkanlık bütçesinden ödenmesi gereken diğer ödemelerin yapılması işlemleri. 

 
HAZIRLAYAN 

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜR V. 
Gani SATILMIŞ 

 
KONTROL EDEN 

İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ 
Halit SELEN 

 
ONAYLAYAN 

DAİRE BAŞKANI 
Ferit KOPARAL 
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Sayfa No:3 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı 

UNVANI           : Akademik Personel Şube Müdür V. 

ADI SOYADI     : Yüksel IŞIK KUTLU 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
Akademik Personel Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar 
doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde 
yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir. Bu 
kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.  
• Üniversitemiz Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Akademik kadro ihtiyacının belirlenmesi, 
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına kadro tahsisi ile ilgili yazışmaların yapılması  
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilen kadroların birimlere dağıtımının yapılması, 
• İzinli Öğretim Elemanları kadrolarını Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlanarak duyurulmasının 
sağlanması,  
• Üniversitemiz Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranların müracaatlarının teslim alınması ve 
atanma süreciyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,  
• Üniversitemiz Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna 
başvuranların müracaatlarının teslim alınması, ön değerlendirme ile sınav sonuçlarının takip edilmesi 
ve duyurulması ve atanma süreciyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,  
• Üniversitemize tahsis edilen mevcut akademik kadroların unvan ve dereceleri itibariyle dolu ve boş 
durumunu gösteren bilgilerle birlikte, dolu kadro değişikliği, boş kadro değişikliği ve ihdas edilmesi 
istenilen kadro tekliflerimizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği tarih de onayına 
sunulması,  
• Üniversitemize akademik personellerinin atama, ayrılış, kadro unvan ve yer değişikliği ile ilgili 
işlemleri yapmak,  
• Öğretim elemanlarının atama kararnameleri, göreve başlayışları ile özlük bilgilerinin ilgili veri 
tabanlarına (YÖKSİS, HİTAP ve PBS (NETİKET)) işlenmesi ve takibinin yapılması,  
• Öğretim elemanlarının mevcut durumlarında meydana gelen değişikliklerile ilgili kararnameleri 
(Lisansüstü, doçentlik belgelerinin değerlendirme, süre uzatımı vb. kararnameler)düzenlemek,  
• Öğretim elemanlarının sicil özeti ve hizmet belgesi çıkarma,  
• Üniversitemiz birimlerine naklen atanan ve Üniversitemizden naklen giden öğretim elemanlarının 
işlemlerini yürütmek,  
• Üniversitemize atanan veya naklen görevinden ayrılan öğretim elemanlarının sicil dosyalarını 
teslim alma ve gönderme,  
• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde (40/a,40/b,40/c,40/d,31.,37.,38. 
vb. ilgili maddeler) öğretim elemanlarının kurum içi ve kurum dışı görevlendirme ve diğer hususlarla 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
• Öğretim elemanlarının Pasaport talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
• Üniversitelerarası Kurul ile yapılan her türlü Doçentlik atamalarına ilişkin iş ve işlemlerin takibini 
yapmak,  
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemizden istenen iş ve işlemlerin takibini yapmak,  
• Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne vekalet işlemlerinin takibini yapmak,  
• Norm Kadro Planlarını hazırlamak, yayınlamak ve takibini yapmak,  



• Daire Başkanlığı tarafından verilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini 
sağlamak ve yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Daire Başkanına düzenli bilgi vermek,  
• Akademik Personel Şube Müdürlüğünün ilgili mevzuatlarının takibini yapmak. 

 
HAZIRLAYAN 

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜR V. 
Gani SATILMIŞ 

 
KONTROL EDEN 

İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ 
Halit SELEN 

 
ONAYLAYAN 

DAİRE BAŞKANI 
Ferit KOPARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MALATYA TURGUT ÖZAL 

ÜNİVERSİTESİ 
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMLARI 

Doküman No:4 

Yayın Tarihi :…/03/2021 

Revizyon No: -- 

Revizyon Tarihi :-- 

Sayfa No:4 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı 

UNVANI           : İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜR V. / Hizmet İçi Şube Müdür V. 

ADI SOYADI     : Gani SATILMIŞ 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü;  
Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce, İlgili Mevzuat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne 
ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi 
ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve 
Sorumlulukları şunlardır:  
• Üniversite Hizmet İçi Eğitim iş ve işlemlerini yapmak,  
• Üniversite personeli için eğitim programları ve sınavlar düzenlemek, uygulamak ve tamamlamak. 
Bu kapsamda aşağıdaki eğitim ve sınavlar düzenlenmektedir:  
1) Aday Memurların Eğitimi  
2) İhtisas Eğitimi  
3) Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavı  
• Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak,  
• Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ilgili 
sistemlere aktarmak, bilgilendirmek. 
 
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü; 
• İnsan Kaynaklarının amaçlarını belirlemek, 
• İnsan Kaynakları modülünü oluşturmak, 
• Üniversitede bulunan tüm personeller ile iletişim halinde olmak, 
• Personellerden beklentileri iletir, personel taleplerini dinler, notlar alıp raporlar oluşturarak üst 
yönetime sunmak,  
• İnsan Kaynakları Modülüne tüm personeller tanımlanır,Cv havuzu oluşturulur, Cv’leri güncellenir, 
eğitim durumları ve sertifikalı modüle işler. 
• Yıllık eğitim planı oluşturulur. 
• Eğitim planındaki eğitimleri organize eder. 
• Eğitimlerdeki imza föylerini takip eder. 
• Başvuru yapan adaylara geri dönüş yapar. 
• İş başvurusuna gelen kişilerin ilk mülakatını yapar ve ön değerlendirme sonucunu mülakat formuna 
işler. 
• Kuruma yeni gelen personel için oryantasyon eğitimi verir. 
• Yeni başlayan personeli belli bir süre sonra ziyaret eder. 
Kurumun etik kurallarının belirlenmesi, web sayfasında yayınlanmasını sağlar. 
• Personel dosyaları standardizasyonunu yaparak arşiv oluşturur. 
• Birim Faaliyet Raporlarını yapmak. 

 
HAZIRLAYAN 

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜR V. 
Gani SATILMIŞ 

 
KONTROL EDEN 
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Halit SELEN 

 
ONAYLAYAN 
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Sayfa No:5 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : İdari Personel Şube Müdürlüğü 

UNVANI           : Memur 

ADI SOYADI     : İlker AYTEN 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
İdari Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Personel Daire Başkanlığınca belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve 
uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi işlemlerini yürütmektedir. Bu 
kapsamda Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 
• Naklen gelen personelin özlük dosyalarının ilgili kurumdan teslim alınması ve ilgili kuruma teslim 
alındığına dair bilgi vermek,  
• Naklen ayrılan personelin özlük dosyalarının gittikleri kurumlara ulaştırmak,  
• Üniversiteden emekli, istifa, müstafi gibi nedenlerden ayrılan personelin dosyalarını arşive 
kaldırmak,  
• Akademik ve idari personelin emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak,  
• Akademik ve idari personelin mal bildirim beyannameleri takip işlemlerini yürütmek ve 
dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak,  
• Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin 
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanması sürecini takip etmek,  
• İdari personelin hizmet belgesini ve sicil özetini düzenlemek,  
• Bilgi edinme başvuruları ile ilgili işlemleri yürütmek,  
• Atama sürecine dahil edilmemesi gereken kişilerin listesini tutmak. 
• Hizmet ya da hususi pasaport talebinde bulunan akademik ve idari personelin ilgili işlemlerinin 
gerçekleştirilmek,  
• İdari personelin görevlendirme yazışmalarını yürütmek, 
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Revizyon Tarihi :-- 

Sayfa No:6 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : İdari Personel Şube Müdürlüğü 

UNVANI           : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

ADI SOYADI     : Umut TÜRKYILMAZ 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
İdari Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Personel Daire Başkanlığınca belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve 
uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi işlemlerini yürütmektedir. Bu 
kapsamda Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 
• İdari personel kadrolarının iptal-ihdas ve tenkis-tahsis işlemlerini yapmak,  
• İdari personelin kademe ve derece terfi işlemlerini yapmak,  
• İdari personelin sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin intibak 
işlemlerini yapmak,  
• İdari personelin ücretsiz izinleri ilgili işlemleri yapmak,  
•  İdari personelin askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,  
• İdari personelin izin-rapor işlemlerini yapmak,  
• İlgili kurumlara internet üzerinden veri girişini yapmak, (YÖKSİS, HİTAP, BUMKO, DPB... vb.) 
•İdari personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini yapmak, 
•İdari personelin istifa, vekalet ve fazla mesai işlemlerinin yazışmalarını yapmak,  
•İdari personelin askere sevk ile sevk tehir işlemlerini yapmak,  
•İdari personelin askerlik hizmetinin değerlendirilmesi işlemlerini yapmak,  
•İdari personelin sendika işleri yazışmaları yapmak,  
•İdari personelin çalışma belgesini düzenlemek, 
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Sayfa No:7 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : Akademik Personel Şube Müdürlüğü  

UNVANI           : Memur (ş) 

ADI SOYADI     : Serkan DİVARCI 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
Akademik Personel Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde Personel Daire Başkanlığınca 
belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, 
düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi işlemlerini yürütmektedir. 
Bu kapsamda Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 
• Akademik personelin doğum yardımı işlemlerini yürütmek,  
• 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yurtiçi kısa süreli Öğretim Elemanı görevlendirilmesi 
işlemlerini yürütmek,  
• Akademik personelin vekalet işlemlerini yürütmek,  
• Doktor Öğretim Üyesi görev süresi uzatma işlemleri ve Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatma 
işlemlerini yürütmek,  
• Akademik kadrolara başvuruları almak,  
• Öncelikli alanlar kapsamında atanan araştırma görevlilerinin işlemlerini yapmak,  
• İlgili kurumlara internet üzerinden veri girişi ( YÖKSİS, BUMKO, DPB…vb.) sağlamak, 
Akademik personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini 
yürütmek,  
• 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan görevlendirme 
işlemlerini yürütmek,  
• Akademik personelin askerlik sevk tehir işlemlerini yürütmek,  
• Akademik personelin hizmet belgesi ve sicil özetini düzenlemek,  
• Akademik personelin araştırma talepleri ile ilgili yazışma işlemlerini yürütmek,  
• Diğer Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazıların cevaplandırılması ve ilgili birimlere dağıtımı 
işlemlerini yürütmek,  
• Akademik personelin İdari Görev YÖKSİS girişi işlemlerini yürütmek,  
• 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek (Rektörlüğe bağlı 
Merkezler ve Koordinatörlükler) 
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Sayfa No:8 

BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : Akademik Personel Şube Müdürlüğü 

UNVANI           : Sürekli İşçi 

ADI SOYADI     : Halil İbrahim BOZAY 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
Akademik Personel Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde Personel Daire Başkanlığınca 
belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, 
düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi işlemlerini yürütmektedir. 
Bu kapsamda Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 
• Akademik personelin kademe ve derece terfi işlemlerini yapmak,  
• ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin işlemlerini yapmak,  
• 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca, lisansüstü eğitimini diğer Üniversitelerde yapmak 
durumunda olan araştırma görevlilerinin işlemlerini yürütmek,  
• Üst öğrenimi bitiren akademik personelin intibak işlemlerini yapmak,  
• 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini yapmak,  
• Akademik personelin sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetlerinin değerlendirmesine ilişkin 
intibak işlemleri ile akademik personelin çalışma belgesinin düzenlenmesi işlemlerini yapmak,  
• Akademik personelin ücretsiz izinleri ilgili işlemleri ile akademik personelin askerlik ve hizmet 
borçlanması işlemlerini yürütmek,  
• Akademik personelin askerlik hizmetinin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek,  
• Akademik personelin izin-rapor işlemleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yapılan yazışmaları 
(Doçentlik Jüri Raporları) yürütmek 
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BÖLÜMÜ         : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLI BİRİMİ : Disiplin ve Arşiv Şube Müdürlüğü 

UNVANI           : Memur (ş) 

ADI SOYADI     : İbrahim ALTUNTAŞ 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
İdari Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Personel Daire Başkanlığınca belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve 
uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi işlemlerini yürütmektedir.  
Bu kapsamda Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 
• Naklen gelen personelin özlük dosyalarının ilgili kurumdan teslim alınması ve ilgili kuruma teslim 
alındığına dair bilgi vermek,  
• Naklen ayrılan personelin özlük dosyalarının gittikleri kurumlara ulaştırmak,  
• Üniversiteden emekli, istifa, müstafi gibi nedenlerden ayrılan personelin dosyalarının arşive 
kaldırılmak,  
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