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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. 
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