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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. 
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