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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanl ığı

Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEACB1T98
Ayrıntılı bilgi için irtibat : İlkay KEŞ  Dahili :  10348
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Konu :Yönergelerin Güncellenmesi

GENEL SEKRETERLİĞE

İlgi :a) 27/10/2015 tarihli, 338900 sayılı yazı
b) 04/11/2015 tarihli, 345794 sayılı yazı

Mevzuat Geliştirme Çalışmaları kapsamında hazırlanan, Üniversitemiz Yönetmelik ve 
Yönerge Komisyonuna gönderilen ve aşağıda belirtilen Yönerge taslakları ilgi (a) ve (b) 
yazılarınız gereğince güncellenerek ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-İmzalı
Bilgin HAFIZMEHMETOĞLU

Daire Başkanı

İstanbul Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Yönergesi Taslağı
İstanbul Üniversitesi İdari Personeline Başarı, Üstün Başarı Belegesi ve Ödül  Verilmesine İlişkin Yönergesi Taslağı
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi Taslağı
Disiplin ve Ceza İşlemleri Çalışma Yönergesi Taslağı
İstanbul Üniversitesi İzin-Görevlendirme Yönergesi Taslağı
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi Taslağı 

Tarih ve Sayı: 04/12/2015-383711

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



*BE8AB7NZY*
T.C.
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Personel Daire Başkanl ığı
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Sayı :18235917-010.99-     
Konu :Yönetmelik ve Yönergelerin 

Güncellenmesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi :06.11.2015 tarih 349351 sayılı yazınız.

Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönerge Komisyonuna gönderilen yönetmelik ve 
yönergelerin Genel Sekreterlik Makamının 27.10.2015 tarih, 338900 sayılı yazısı ile bildirilen 
Mevzuat Geliştirme Çalışmaları kapsamında güncellenmesine ilişkin ilgi yazınız üzerine 
"İstanbul Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi" ve "İstanbul 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Disiplin ve Ceza İşlemleri Çalışma Yönergesi" güncel 
haliyle ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederim.

e-İmzalı
Oya FİRİDİN
Şube Müdürü

EK :
2 Yönerge örneği

Tarih ve Sayı: 19/11/2015-363302

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem 
Planı kapsamında, işlemler ile ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin 
işlem ve süreçleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge İstanbul Üniversitesinden hizmet alan ve hizmet veren gerçek veya 
tüzel kişileri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” ve 
26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İç Kontrol 
Standartları Tebliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen;
Üniversite : İstanbul Üniversitesi’ni,
Rektör : İstanbul Üniversitesi Rektörü’nü,
İç Denetim Birim Başkanlığı: İstanbul Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı’nı ifade 
eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi

Bildirim yükümlülüğü
Madde 5 – (1) Hata, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığını öğrenen memur ve diğer kamu 
görevlileri, bu yönergedeki usullere göre bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimin 
yapılmamasına ilişkin üst makamlarca verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilmez.
(2) Kamu görevlisi olmayan kişiler de öğrendikleri hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları 
bildirmekle yükümlüdür.



Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Şekli
Madde 6 – (1) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri, 
İstanbul Üniversitesi Web Form Sistemi ile (http://www.form.istanbul.edu.tr) veya kayıt 
altına alınmak üzere, Rektörlük Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğüne verilen dilekçeler ile 
doğrudan Rektörlük Makamına yapılır.

Bildirimlerin Değerlendirilmesi
Madde 7 – (1) Web Form üzerinden veya dilekçe ile yapılan bildirimler aynı gün Genel 
Sekreterlik Makamına iletilir. Söz konusu bildirimlerin Personel Daire Başkanlığına havale 
edilmesi üzerine, ilgili Harcama Yetkilisi yazılı olarak derhal veya aciliyet bulunuyor ise 
sözlü olarak/faks/e-mail yoluyla haberdar edilir.
(2)  Bildirimi inceleyen Harcama Yetkilisi;
a) Hata tespitinde bulunduğunda derhal gerekli düzeltmeyi yapar ve konu hakkında 

Rektörlük Makamına bilgi verir.
b)    Usulsüzlük veya yolsuzluk bulunduğunun tespit edilmesi halinde;
aa) Gerekli soruşturmanın başlatılabilmesi için konu, ilgili disiplin amirine iletilerek 

soruşturma açılır ve yapılan işlem Personel Daire Başkanlığına bildirilir. Soruşturma 
sonuçlandığında bildirim sahibine bilgi verilir.

ba) Tespit edilen usulsüzlük veya yolsuzluğun kamu zararına yol açtığı şüphesinin        
bulunduğu hallerde;

i)   Harcama Yetkilisi kamu zararının miktarını ve sorumlularını kendisi tespit edebilmiş ise 
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince 
işlem yapılmak üzere Genel Sekreterlik Makamına bildirir. Zararın ilgililerden tahsil 
edilmesi için Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11.maddesi uyarınca Üst 
Yöneticinin Onay’ını alan Genel Sekreter gereği yapılmak üzere konuyu Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığına iletir. 

ii)  Harcama Yetkilisi kamu zararının miktarını ve sorumlularını kendisi tespit  edememiş ise 
durumu Genel Sekreterlik Makamına bildirir. Genel Sekreter; Kamu zararının tahsili 
konusunda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11.maddesi uyarınca, Üst 
Yöneticinin Onay’ını aldıktan sonra, zararın miktarı ve sorumluların tespitinin 
yapılabilmesi için konuyu İç Denetim Birim Başkanlığına iletir. Gerekli tespitler 
yapıldıktan sonra zararın ilgililerden tahsilinin yapılması için Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığına gönderilir. 

(3) Herhangi bir hata, usulsüzlük veya yolsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi halinde 
Personel Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bildirim sahibine bilgi verilir.

Bildirimde Bulunanların Korunması
Madde 8 - (1)  İyi niyetle hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kişilere 
haksız ve ayırımcı bir muamele yapılamaz, bildirimlerinden dolayı bir disiplin cezası 
verilemez; doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve 
değiştirilemez.
(2) Usulsüzlük veya yolsuzluk bildiriminde bulunan kişinin kimliği gizli tutulur ve kendisine 
herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınır.
(3) Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden 
memur ve diğer kamu görevlisi müracaat, şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.

http://www.form.istanbul.edu.tr/


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük 
Madde 9 - (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.



İÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; disiplin ve ceza soruşturmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesine dayanak oluşturan 
mevzuatın belirlenmesi, işlemlerde yol gösterilmesi ve söz konusu işlemler açısından tüm disiplin amirlikleri arasında 
birliğin sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Üniversitesinde 2547 Sayılı yasaya tabi olarak görev yapan akademik personel, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi İdari Personel, Sözleşmeli Personel ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi görev 
yapan Sürekli İşçileri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 6547 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim 
Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesinin, disiplin ve ceza 
soruşturmalarına ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu yönergede geçen;

a) İhbar : İmzasız ve kimlik belirtilmeden yazılmış suç isnadına ilişkin dilekçeler, BİMER başvuruları, e-mailler vb.

b) Şikayet : İmzalı ve kimliği belirli olarak yazılmış suç isnadına ilişkin dilekçeler, BİMER başvuruları, e-mailler vb.

c) Disiplin Amiri : Rektör, Dekan, Müdür

d) Disiplin kurulu : Yüksekokul, Enstitü, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulunu ifade eder.

e) Yetkili Kurul (Son Soruşturma Kurulu): 2547 sayılı Yasanın 53/c-2 maddesi gereğince oluşturulan Kurulları ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Soruşturmaları Hakkında Mevzuat

MADDE 5- (1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin; görevlerinin ifasından doğan işledikleri suçlardan dolayı 
yargılanabilmeleri, yetkili kılınmış mercilerin izinlerine tabidir. Bu mercilerin tespiti ve izlenecek usul ise 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Ancak; sözü edilen Kanunun 2. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında bazı istisnalar getirilmiştir. 

Bu istisnalar: 

a) Kamu görevlilerinin, görevleri ve sıfatları sebebiyle tabi oldukları kanunlarda belirtilen özel soruşturma ve 
kovuşturma usullerine ilişkin hükümler uygulanır.

b)    Suçun niteliği itibariyle tabi olduğu kanunlarda belirtilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler 
uygulanır. 

c)  Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.

MADDE 6- (1) Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve 
sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurları 
açısından  2547 Sayılı Yasanın 53/c maddesi ile “özel soruşturma ve kovuşturma usulleri getirilmiştir. Yukarıda ki 1. 
Maddede belirtilen istisna gereğince ilgili kişiler hakkında 2547 Sayılı Yasanın 53/c maddesi uygulanır.

MADDE 7- (1) Sözü edilen 53/c maddesinin son fıkrasında; “Bu kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır” denilerek atıfta bulunulmuştur.

Ancak, 04.12.1999 tarih, 23896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun;

 
- 16. Maddesinde:  

   “Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun (4483 
sayılı Kanun) hükümleri uygulanır.” ve 

 
- 18. Maddesinde:

   “4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü 
getirildiğinden, ilgili yasanın 53/c maddesi ile düzenlenmemiş işlemler için 4483 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 
uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturmaları Hakkında Mevzuat

MADDE 8-  (1)  06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. 
Maddesi (a) fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurul Başkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör 
üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel 
sekreter veya sekreterleri de sekreterlik personelinin disiplin amirleridir. Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları 
aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde 
doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına 
alınmazlar.



MADDE 9- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. Maddesi (b) fıkrası uyarınca, Öğretim Elemanları, Memur ve 
diğer personelin disiplin işlemleri ile disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre 
Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. Bu kapsamda: tüm devlet memurlarının disiplin suçları ile ilgili olarak 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 124 ile 137. maddeleri arasında ki maddeler uygulanır.

MADDE 10- (1)  2547 sayılı Yasanın 65. Maddesinin (a) bendi 9. Fıkrasında; Üniversite görevlileri ve öğrenciler hakkında 
ki disiplin işlemleri, disiplin amir ve yetkileri, disiplin kurullarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususların Yükseköğretim 
Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme gereğince, Yükseköğretim 
Kurumlarındaki görevliler hakkında tesis edilecek olan disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemler; 21.08.1982 tarih ve 17798 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve 
Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevden Uzaklaştırma İhtiyati Tedbiri Hakkında Mevzuat

MADDE 11- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 - 145. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

MADDE 12- (1) Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 26 – 32. 
maddeleri arasında düzenlenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşçi Kadrosunda Görevli Personelin Suç Sayılan Fiilleri Hakkında Mevzuat

MADDE 13 – (1) Toplu İş Sözleşmesinin disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır ve sözleşmeye ekli cetvelde belirtilen disiplin 
cezaları verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönergeyi Rektör yürütür.



*BENFBEP3M*
T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanl ığı

Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BENFBEP3M
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Sevda KAYA  Dahili :  10720

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00   Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr

Sayı :18235917-010.03-     
Konu :Yönetmelik.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi :06.11.2015 tarihli, 349349 sayılı yazınız. 

İzin-Görevlendirme Yönergesi güncellenerek ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim. 

e-İmzalı
Ünal PEKDEMİR

Şube Müdürü

EK :
Yönetmelik Taslağı 

Tarih ve Sayı: 16/11/2015-358432

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İZİN - GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde -1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan akademik, idari, 
işçi ve sözleşmeli kadrosundaki personelin izin işlerini düzenlemek; öğretim elemanlarının 
yurtiçinde veya dışında yapılan bilimsel, sanatsal ve ekonomik etkinliklere katılabilmek, 
bilimsel çalışmalar yapabilmek; ders, seminer, konferans, proje, staj, kurs gibi faaliyetlerde 
bulunabilmek; Öğretim elemanı yetiştirme programına dâhil olanların, yüksek lisans, doktora 
ve benzeri eserlerini hazırlayabilmek ve kendilerini geliştirebilmelerine olanak vermek için 
yurt içinde veya dışında görevlendirilebilmelerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde -2-(1) Bu yönergedeki esaslar, İstanbul Üniversitesinde çalışan akademik, idari, işçi 
ve sözleşmeli personelin izinlerinde ve akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı 
görevlendirilmelerinde uygulanacak ilke, ölçüt ve standartları kapsamaktadır.

Dayanak
Madde -3-(1) Bu yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Mevzuatı
hükümleri, 657 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde -4-(1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite : İstanbul Üniversitesini,
b) Üniversite Yönetim Kurulu : İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu
c) Rektörlük : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü
ç) Rektör : İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato : İstanbul Üniversitesi Senatosunu
e) Dekanlık : İstanbul Üniversitesinin İlgili Fakültesinin Dekanlığını
f) Müdürlük: İstanbul Üniversitesinin ilgili Enstitü veya Yüksekokul Müdürlüğünü
g) Dekan: İlgili Fakültenin Dekanını
g) Müdür : İlgili Enstitü veya Yüksekokul Müdürünü
h) Genel Sekreterlik : İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterliğini
ı) Birim Yöneticisi :İstanbul Üniversitesinde görev yapan Rektör Yardımcısı, Dekan,
Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve İdari Birimlerin Yetkililerini
i) BAP : Bilimsel Araştırma Proje Birimini
j) Akademik Personel : İstanbul Üniversitesinde görev yapan tam zamanlı öğretim 
elemanlarını,
k) İdari Personel :İstanbul Üniversitesinde görev yapan idari personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzinlerde Uygulanacak Esas ve Usuller
Madde 5 –(1) Yıllık izinlerde uygulanacak esas ve usuller şunlardır:
a) Yıllık izin hakkının kazanılması için, Üniversitemizde veya diğer kamu kurumlarında bir (1) 
yıl çalışılmış olması şarttır. Bu koşulu sağlayan personelin yıllık izni ,ait olduğu yıl içinde 
kullanılmak üzere akademik personel için bölüm/program başkanının teklifi, Dekan/ Müdür 
onayı idari personel için Birim amirinin onayı ile verilir.
b) Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zaman ve sürelerde toptan veya kısım kısım 
kullanılabilir.



c) Akademik ve idari personel her hizmet yılına karşılık hak ettiği yıllık iznini gelecek hizmet 
yılı içinde kullanabilir. İşçiler ve sözleşmeli personel izinlerini cari yıl içinde kullanabilir.
ç) Yıllık izinlerin karşılığı ücret olarak ödenmez.
d) Tüm yılı ücretsiz izin-doğum izni-askerlik vb. şekilde izinli olarak geçirenlerin yıllık izin 
hakkı yoktur.
e) Yıllık izin hakkı dolmadan mazeret izni kullanılamaz.
f) Yıllık izin sırasında hastalanan personelin, sağlık kurumları tarafından verilmiş rapor 
getirmesi durumunda hasta olduğu günler yıllık izninden sayılmaz.

(2)Akademik-İdari-sözleşmeli personel için:
a) Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için 20 gün,
b) Hizmet süresi on yıldan fazla olanlar için ise 30 gündür.
c) Akademik personelin izin sürelerinin hesabında, Üniversitemizde işe başlamadan önceki 
kamu kuruluşlarında geçirilen, belgelendirilmiş hizmetleri göz önüne alınır.
(3) İşçi İçin:
a) Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlar için; 25 iş günü,
b) Hizmet süresi 5 yıldan fazla olanlar için; 30 iş günü,
c) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve Pazar 
günleri izin süresinden sayılmaz.

Mazeret izni:
Madde -6-(1) Akademik personel açısından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; idari 
personel açısından da 657 sayılı Kanunun 104.maddesi hükümleri çerçevesinde 
uygulanabilecek mazeret izinleri, aşağıda belirtilen mazeretler kapsamında kullanılabilecektir:
a) Akademik ve idari personelin kendisinin evlenmesinde 7 gün,
b) Akademik ve idari personelin anne, baba, es, çocuk veya kardeşinin ölümünde 7 gün,
c) Akademik ve idari erkek personele, esinin doğum yapması nedeniyle isteği üzerine 10 gün 
mazeret izni verilir.
(2)İşçilerin Mazeret izinlerinde Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen hükümler uygulanır.

Hastalık İzinlerinde Uygulanacak Esas ve Usuller
Madde -7-(1)- Akademik ve idari personel, hastalığını raporla belgelemesi durumunda 
hastalığı süresince izinli sayılır.
(2) Sağlık raporunun en geç 3 iş günü içerisinde çalıştığı birime ulaştırılması gerekmektedir.
(3) İşçiler raporlu olduğu günlerin ücretini bağlı olduğu Sosyal Sigorta Müdürlüğü’nden alır.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca ücretsiz izinler
Madde 8- (1) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin (Aylıklı refakat 
izni) bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine 
onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
(2) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni 
süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri 
üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
(3) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen 
memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan 
eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin 
izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat 
edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık 
süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
(4) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de 
dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına 
gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle 
yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi 
olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 



77. maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde 
aylıksız izin verilebilir.
(5) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve 
isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla 
kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir 
afet hâli ilan edilen bölgelere 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu 
olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra 
hükmü uygulanmaz.
(6) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması 
hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya 
mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten 
çekilmiş sayılır.
(7) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız 
izinli sayılır.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirmelerde Uygulanacak Esas ve Usuller
Re’sen görevlendirme
Madde -9 - (1) Rektörlük ya da ilgili Dekanlığın talebi üzerine Rektörlük, ihtiyaç halinde, 
ihtiyaç gördüğü sayıda personeli re’sen yurt içinde veya dışında görevlendirebilir.
(2) Re’sen görevlendirilen öğretim elemanının, mazeret beyan etmesi halinde, bunun haklı 
olup olmadığına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
İstem Üzerine Görevlendirmelerde Uygulanacak Esas ve Usuller
Madde 10- (1) Öğretim elemanlarının uzun süreli görevlendirilmesi;
a) Üç ayı aşan görevlendirmeler uzun süreli sayılır.
b) Öğretim Elemanları, birinci maddede yazılı amaçlara uygun olarak bir istemde bulunması 
halinde yurt içinde veya dışında uzun süreli olarak görevlendirilebilir.
c) Uzun süreli görevlendirme istemleri ile 15 günü asan kısa süreli görevlendirmeler, ilgili
bölüm/program başkanın olumlu görüşü; Dekanlığın/Müdürlüğün önerisi, ilgili Fakülte 
Yönetim Kurulunun kabulü ve Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
d) Öğretim Üyelerine Uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için Üniversitede veya başka 
bir üniversitede toplam olarak en az altı yıl çalışmış olması şartı aranır.
e) Öğretim Üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirilmelerinin süresi bir yılı aşamaz. Ancak bir yıl
sonunda isteği üzerine gerekli görüldüğü takdirde, bu süre aylıksız olarak en fazla bir yıl 
daha uzatılabilir.
f) Öğretim Üyelerinin Uzun süreli bir yurt dışı görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve 
ise başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alanlar için en az altı yıl, 
aylık ve yolluk almayacaklar için en az iki yıl geçmeden ikinci bir uzun süreli yurt dışı 
görevlendirme talebi yapılamaz.
g) Öğretim Elemanları yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapılacak 
sürece Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.
h) Araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere 
göre mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurt dışında iki yıla kadar görevlendirilebilirler. Görev 
süreleri beş yıla kadar uzatılabilir.
ı) Uzun süreli görevlendirilen Öğretim Elemanları süre bitiminde yaptığı çalışmalar hakkında 
ayrıntılı rapor yazmak zorundadır.

Mecburi Hizmet
Madde 11 –(1) 10. madde kapsamında uzun süreli görevlendirilen Öğretim Elemanları
görevlendirildiği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdür.
(2) Mecburi hizmetini yerine getirmeyen ya da mecburi hizmetini yerine getirirken herhangi 
bir nedenle ilişiğinin kesilmesi dolayısıyla bu hizmetini yerine getiremeyen akademik 
personel, mecburi hizmet süresinin eksik kalan kısmı için aldığı son aylık üzerinden 



hesaplanacak miktarı ve kendisi için görevlendirildiği sürece yapılan harcamaları yasal faizi 
ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

Öğretim Elemanlarının Kısa Süreli Görevlendirilmesi
Madde 12 –(1)- Üç aya kadar (üç ay dâhil) görevlendirmeler kısa süreli sayılır.
(2) Akademik Personel, birinci maddede yazılı amaçlara uygun olarak bir istemde bulunması 
halinde yurt içinde veya dışında kısa süreli olarak görevlendirilebilir.
(3) Bilimsel faaliyet için yurt içine veya dışına kısa süreli gitmek isteyen Akademik Personelin
görevlendirmesinde ;
a) Ödenek (yolluk, gündelik, sair giderler) veriliyor ise; ilgili Anabilim Dalı bölüm/program
başkanının olumlu görüsü veya önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörün onayı 
gerekmektedir.
b) Yolluk, gündelik ve sair giderlerin ödenmesi söz konusu değilse, bir haftaya kadar Dekan; 
Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri; 15 güne kadar Rektör izin verebilir.
Madde 13- (1)- Erasmus, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Mevlana Değişim 
Programına tabi olarak yurt içi ve yurt dışına görevlendirilenler hakkında iş bu Yönerge 
hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzin Prosedürü
Madde 14 – (1)- Yıllık izinlerin, İzin Talep Formuna işlenmesi, birim sorumlusu yöneticisine
imzalatıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığına (Rektörlüğe bağlı birimler) bilgi amaçlı
gönderilmesi gereklidir.
(2) Bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan her türlü izin talebi geçersizdir.
(3) Personelin izin dönüsünde gecikmesi durumunda, ilgili birim yöneticisi durumu Rektörlüğe 
yazıyla bildirir.
İzin Vermeye Yetkili Amirler
Madde 15-(1) İlgili mevzuat ve bu Yönergedeki esas ve usuller çerçevesinde izin vermeye 
yetkili amirler sorumlu oldukları birimin en üst amiri veya yetki vereceği amir olarak aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir:
a)Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Merkez Müdürü 
ve Birim Yöneticilerine Rektör,
b)Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanlarına Dekan, Müdür Yardımcısı ve Program 
Başkanlarına Müdür,
c)Akademik Personele Bölüm/Program Başkanı/Anabilim Dalı Başkanı’nın oluru ile Dekan/ 
Müdür.
d) Bu Yönergenin açıkça başka bir kişi makam ya da kurulu yetkilendirdiği durumlar saklı 
kalmak kaydıyla, idari personel için izin vermeye yetkili amir, bağlı olduğu birim yöneticisidir.

Yürürlük
Madde 16 –(1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17 –(1) İş bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul  Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun 
olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum 
kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için 
uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer 
hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge İstanbul Üniversitesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
tüm personelinin her türlü hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesi ile 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51 nci maddesi ve 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile 
Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1)  Bu yönergede geçen;

 a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
 b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
 c) Personel Daire Başkanlığı : İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığını
 d)  Hizmet İçi Eğitim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Kurulunu,
 e) Program Yöneticisi : Eğitim programının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 

yürütülmesinden sorumlu olan personeli 
  f) Eğitim Görevlisi: Eğitim Faaliyetlerinde öğretici olarak görev alan kişiyi,

 g) Katılım Belgesi: Sınavsız yapılan eğitimlerde katılanlara verilen belgeyi,
             h) Başarı Belgesi :  Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeyi

 ı)  Kurs: Belirli bir konuda bilgi, beceri, değer ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen 
ve eğitime katılanların başarılarının sınavla değerlendirildiği hizmet içi eğitim faaliyetini,

 i) Yönerge: İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesini,
   ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Esasları

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri
MADDE 5- (1) Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma 
planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

a) Personelin; bilgisini ve verimliliğini arttırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha 
üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,



b) Devlet Memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek genel haklar ve yasaklar 
hakkında bilgi vermek,

c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,
 d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
   e) Üniversiteyi teknoloji ve bilimsel olarak üst seviyeye taşımak,
   f) Hizmetlerin tam zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi    vermek,
   g) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde 

    yararlanmak,
h)İnsan kaynakları doğrultusunda, Üniversitenin ihtiyacı olan yetişmiş insan  gücünü        
   yetiştirmek,

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri
MADDE 6- (1) Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

a) Eğitimin; verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve 
sürekli olması,

b) Eğitimin; Üniversitenin amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate 
alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimde beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları 
sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

 d)Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre 
düzenlenmesi ve donatılması, 

e)Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme 
amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

f) Her Amirin, birimindeki personelin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,
g) Bu yönerge hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi 

tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
h) Hizmet İçi Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personelin saptanan 

hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,
ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve 

eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri
Eğitim Teşkilatı 
MADDE 7- (1) Kurum Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri;
 a) Hizmet içi Eğitim Kurulu
 b)Personel Dairesi Başkanlığı (Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü)
tarafından yürütülür.
Hizmet içi Eğitim Kurulu
MADDE 8-(1) Hizmet içi Eğitim Kurulu Rektör veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, 
Üniversite Genel Sekreteri, Daire Başkanları Hukuk Müşaviri ile Sürekli Eğitim Merkezi 
Müdüründen oluşur. Kurul Başkanı  katılımına gerek duyulan diğer yetkilileri kurul toplantılarına 
davet edilebilir. Kurul üyelerinin özürleri halinde kurul toplantısına vekilleri katılabilir. Eğitim 
Kurulu Hizmet içi Eğitim konularını konuşmak üzere her yıl Eylül ayında, gerektiğinde başkanın 
çağrısı üzerine olağanüstü toplanır, Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, Rektörün 
onayı ile kesinleşir. 



Hizmet içi Eğitim Kurulunun Görevleri
MADDE 9- (1)Eğitim Kurulu Hizmet içi Eğitim konularına ilişkin olarak,

a)Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol ve eğitim politikasını 
saptamak,

b) Hizmet içi eğitim planı ve programları içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına 
gönderilecek personeli saptamak.

c) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim 
politikasını saptamak,

d)Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek 
yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,

e)Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile kurs 
yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların 
değerlendirmesini yapmak,

g)Yabancı Dil Eğitimi alacak personeli saptamak,
h) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersler, 

katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini saptamak, 
ı)Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
i) Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını 

değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasından idari, mali, 
hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,
j) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer 
kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, 
eğitim ve öğretim bakımından Rektörlüğe yararlı olabilecek olanak ve kaynakları saptamak,

Personel Daire Başkanlığı  Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
MADDE 10-(1) Personel Daire Başkanlığının hizmet içi eğitimle ilgili görevleri “Hizmet İçi Eğitim 
Şube Müdürlüğü” tarafından yürütülür. Personel Daire Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitimin tüm iş ve 
işlemlerinden birinci derece sorumludur.

Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri
a)  Üniversitenin hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
a) Üniversitenin ihtiyacı doğrultusunda yapılacak hizmet içi eğitim plan taslağını hazırlamak ve 

Hizmet İçi Eğitim Kuruluna sunmak,
b) Eğitim Kurulunun görüşü ve Rektörün onayından sonra eğitim planına göre programlar 

hazırlamak,
c) Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
d) Gerekli durumlarda birimlerden hizmet içi eğitim ile ilgili görüş ve taleplerini almak,
e) Eğitim faaliyetleri için gerekli harcamalarını saptayarak Hizmet İçi Eğitim Kuruluna sunmak,
f) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Üniversite personelinin eğitimi ile 

ilgili bütün işleri planlayarak, organize etmek ve izlemek,
g) Eğitim görevlileri ile programa katılanların devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili 

ders ücreti ve puantajlarını tutmak,
h) Eğitim programı ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,
i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya 

yaptırmak,
j) Hizmet İçi Eğitimine katılanlara verilen Başarı veya Katılım Belgelerini hazırlamak,



k) Üniversite personelinin aldıkları hizmet içi eğitim kayıtlarını tutmak ve personel otomasyon 
sistemine işlemek,

l) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerin 
giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

m) Eğitim ile ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için 
gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak 
gidermek,

n) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Hizmet içi Eğitim Kuruluna sunmak,
o) Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Görevlileri

Eğitim Görevlilerinin Seçimi ve Nitelikleri
MADDE 11-(1)Her düzeydeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, eğitim görevlisi olarak   öncelikle 
üniversite bünyesinde görevli personel görevlendirilir. İlgili program konusunda üniversite 
bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun kurum dışından yetkili kişiler 
tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, Rektörün onayı ile kurum dışından da eğitim 
görevlisi görevlendirilebilir. Eğitim görevlilerinin seçiminde, eğitim programlarında yer alan 
konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olma niteliği aranır.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1)Hizmet içi Eğitimde Görev Verilenler:

a)Üstlendiği Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,
b)Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş  gün 
önce program yöneticisine vermekle,
c)Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini 
sağlamak ve gerekli önlemleri almakla,
d)Eğitim süresi içinde gerektiğinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,
e)Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,
f)Eğitim süresince Personel Daire Başkanlığı  ile işbirliği yapmakla,
g)Sağlık, olağanüstü durum gibi geçerli sebeplerle eğitim görevlerine devam edememeleri 
halinde durumu derhal yazılı olarak Personel Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.
h)Eğitim Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Süresince yıllık izin kullanamazlar.

Program Yöneticisi
MADDE 13-(1) Hizmet içi Eğitimlerde  Personel Daire Başkanlığı tarafından Program yöneticisi 
olarak görevlendirilen  personel;

a) Programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,
b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak 

eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,
c) Eğitimde lüzumlu araç ve gereci  hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle, d) 
Eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla



e) Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya 
sonunda, eğitim faaliyetine katılanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere hazırlanan 
anketleri dağıtmak ve toplamakla,

f)Eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere 
ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer 
görevleri yapmakla yükümlüdür.

g)Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya 
sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere 
anketler düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Hizmet İçi Eğitim Planı ve Programları
Madde 14 –(1) Personel Daire Başkanlığı  Eğitim Şube Müdürlüğü, Üniversitenin diğer birimleri ile 
işbirliği yaparak, en geç Ağustos Ayı sonuna kadar  Hizmet İçi eğitim plan taslağını yıllık olarak 
hazırlar. Bu taslak Hizmet içi Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörün onayı ile kesinleşerek 
program halinde uygulamaya konulur. Hizmet İçi Eğitim Programları Rektörün onayından sonra, 
eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.

Hizmet İçi Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim 
görevlileri, eğitim sonunda sınav yapılıp yapılmayacağı ve gerekli diğer hususlar belirtilir. Hizmet 
İçi Eğitim Takvimi, Rektör onayından sonra Personel Daire Başkanlığı  Eğitim Şube Müdürlüğünce 
Üniversitemiz www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanır.Ayrıca Hizmet İçi Eğitim planında yer alan 
Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerine ait erteleme değişiklik, iptal, görevlendirme vb. işlemler de aynı 
adreste ve Personel Daire Başkanlığına ait http://personel.istanbul.edu.tr adresinden duyurulur.

Hizmet içi Eğitim 
MADDE 15–(1) Hizmet içi eğitim;

   a) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, Aday
Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik  çerçevesinde,

       b) Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili 
gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi   ile  üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi ve  
unvan, sınıf değişikliğine hazırlama eğitimi  bu  Yönerge  ve “Yükseköğretim Üst Kuruluşları 
ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği 
Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır.

Hizmet içi Eğitim Programları :
MADDE 16-(1)Hizmet içi Eğitim Programları

a) Adaylık Eğitimi,(Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim, Staj)
b) İntibak Eğitimi
c) Bilgi tazeleme Eğitimi
d) Üst Görevlere Hazırlama Eğitimi olmak üzere,

Kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurt içi incelemeler ile Hizmet İçi 
Eğitim Kurulunun belirleyeceği metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle 
düzenlenir.

http://www.istanbul.edu.tr/
http://personel.istanbul.edu.tr/


Eğitim Konuları ve Süreleri 
MADDE 17-(1)Bu yönergeye göre yapılacak Hizmet içi Eğitimde yer alacak konular; ilgili mevzuat 
hükümleri saklı kalmak üzere, Personelin hizmet çalışma alanına göre belirlenen ihtiyaçlar 
doğrultusunda, sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. 
                      (2)Programların süreleri; Programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis 
olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir. 

          a) Eğitim faaliyetlerinde eğitim süresi (4) ders saatinden az (8) ders saatinden fazla 
olamaz. 

                     b)Mesai gün ve saatleri dışında da eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. 
         c) Başarının sınavla değerlendirileceği eğitimlerin süresi en az (40) ders saati olmalıdır.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi
MADDE 18- (1): Hizmet içi Eğitimin  Üniversiteye ait (toplantı veya konferans salonlarında) 
uygulanması esastır. Ancak gerekli görüldüğü hallerde il içinde veya il dışındaki diğer kurum ve 
kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir. Hizmet İçi Eğitim Programları Personel Daire 
Başkanlığına bağlı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yönetilir. Programların türüne göre 
gerektiğinde ayrıca Rektör tarafından Program Yöneticisi görevlendirilebilir.

Yurtdışında Eğitim
MADDE 19-(1)Personelin yurt dışında yetiştirilmesi "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına 
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönerge" hükümleri çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitime Katılma-Sınavlar-Değerlendirme

İzinler ve Disiplin Eğitime Katılma 

Eğitime Katılma
MADDE 20 — (1)Kesinleşen eğitim programlarında hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış 
olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birim amiri 
bunu sağlamakla yükümlüdür.
            (2)Eğitime katılacak olanlar aşağıdaki hususlara uymak zorundadır;
  a)Eğitime katılanlar, eğitim süresince derslere ve uygulamalara, zamanında katılmaya 
verilen ödevleri yapmaya ve sınavlara girmeye mecburdur.

 b) Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8'ine katılmamış olan personelin 
programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına 
alınabilirler.

 c)Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden Program Yöneticisine  bağlıdır.
 d) Sınavsız eğitime katılanlara eğitim sonunda “KATILIM BELGESİ” verilir.
 e)Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve 

benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu bir 
ay içinde Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Sınavlar
 MADDE 21-(1)  Eğitime katılan personelin başarısının sınavla tespit edilmesi  gerektiğinde,    
Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte yapılacak 



sınavlarla tespit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği 
gibi eğitimin sonunda da yapılabilir.
    a)Sınavlarda test usulü uygulanabilir.
    b)Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi 
yapar. Eğitim Görevlilerinin talepleri halinde yeteri kadar gözetmen görevlendirilir.

c)Yazılı sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur. Çoktan seçmeli test 
usulü uygulanan sınavlarda optik okuyucu tarafından değerlendirilen cevap kağıtlarında bu husus 
uygulanmaz.

d) Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim 
programlarının sonunda yapılacak sınavlarda Personel Daire Başkanlığı  tarafından eğitim görevlisi 
dahil bir başkan ve iki üyeden oluşan bir sınav komisyonu kurulur. Yazılı sınav
süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav 
Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve 
sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

e)Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav 
yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programından başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlemler 
yapılır.

f)Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, 
ayrıca haklarında "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin 
Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı
MADDE 22-(1)Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar 
tutanakla program yöneticisine teslim edilir. Yazılı sınav sonuçları program yöneticisi tarafından 7 
gün içerisinde ilgililere duyurulur.     

              
Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 23-(1)İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 7 gün içinde bir 
dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en 
geç 7 gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 24-(1) Sınav kağıtları Eğitim Şube Müdürlüğünce;
              a) Soruların cevap anahtarı, cevap kağıtları bir yıl,
              b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,
Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu 
şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da 
bildirirler.

Değerlendirme ve Başarı
MADDE 25-(1))Sınavlarda değerlendirme;

a) 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir. Daha 
düşük puan alanlar başarısız sayılır ve aynı programa bir kez daha katılmaları sağlanır.

b)Eğitim sonu sınavlarının yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte 
uygulanılması halinde puanların ortalaması alınır.

c)Sınavlarda alınan puanların 0.50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz, 0.50 den yukarı olan 
kesirler tam puan olarak değerlendirilir.



Puanlardan;

           0-59 Başarısız
           60-70 Orta
           71-89 iyi
           90-100 Pekiyi
   olarak değerlendirilir.

Eğitime katılan personelden sınav sonucunda başarılı olanlara  "BAŞARI BELGESİ" verilir. 
Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına kaldırılır.

İzinler
MADDE 26- (1) Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde;
  a) Eğitime katılacak olanlar yıllık izin kullanılmaz. 
  b) Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların izin ile ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidirler.
       

Disiplin
MADDE 27-(1) Eğitim süresinde, izinsiz ve özürsüz derslere devam edemeyenler ile disiplin 
hükümlerine aykırı davrananlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı 
ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Eğitim Giderleri
Madde 28- (1) Hizmet içi Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü bütçesinden karşılanır.

Hizmet İçi Eğitim Görevlilerinin Giderleri
Madde 29- (1) Eğitim Görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 Sayılı 
Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.

(2) Bütçe Kanunları uyarınca ders ücretleri ödenir.

Eğitime Katılanların Giderleri
MADDE 30(1) Hizmet içi Eğitime katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının 
ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.
Hizmet Alımı
MADDE 31-(1) Hizmeti içi eğitim faaliyetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri 
doğrultusunda hizmet alımı yolu ile de gerçekleştirilebilir.



YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Saklı hükümler
Madde 32- (1) Bu Yönerge’ de hüküm bulunmayan hallerde “ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Devlet Memurları Eğitim Genel Planı, Yetiştirmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet 
Memurları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük 
Madde 33-(1) Bu yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 34-(1) Bu yönerge hükümlerini  İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

EKLER

KATILIM BELGESİ (Ek.1)
BAŞARI BELGESİ   (Ek:2)



1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nin İnsan Kaynakları Politikası ve 
Planlamasına ilişkin hususlar ile personel istihdamı, çalışma şartları ve nitelikleri, 
yetiştirilmeleri, hak, ödev ve sorumlulukları,  yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, 
performans değerlendirmesi ve diğer özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin 
hususların yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesine ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nin tüm birimlerinde çalışan idari personeli 
kapsar.

Dayanak

MADDE 3-  (1) Bu Yönerge, 14/07/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
04/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 11/10/1983 tarihli ve 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu, 07/10/1983 tarihli ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst 
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 21/08/1982 tarihli ve 17789 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları 
Disiplin Yönetmeliği hükümleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11, 
55, 56 ve 57. maddeleri ile 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu 
İç Kontrol Standartları Tebliğinde belirtilen, Kontrol Ortamı Standartlarının 3.8 maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen tanımlar;

Üniversite : İstanbul Üniversitesini,
Rektör : İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
Senato : İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
Birim : İstanbul Üniversitesine bağlı birimlerini,
Kurum : İstanbul Üniversitesini, 
Birim üst amiri : Birimin hiyerarşik olarak en üst amirini,
Çalışanlar : Kurumun asli ve sürekli hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam 
edilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personeli ve aynı kanunun 4/B maddesi 
kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personeli,
Değerlendirici : Performans değerlendirme formunu doldurmaya yetkili yönetici 
pozisyonunda çalışan personeli,
I. Değerlendirici : Hiyerarşik olarak değerlendirilen personelin bir üst amirini (Birim 
Yöneticisi/Birim Sorumlusu)
II. Değerlendirici : I. performans değerlendiricisinin hiyerarşik olarak üstü olan 
değerlendiriciyi (Birim Yetkilisi/Birim Amiri).
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Performans Değerlendirme Formu    : Performans Değerlendirme Yönergesinde yer 
alan ve personelin performansını değerlendirmede kullanılacak kriterleri kapsayan toplamı yüz 
tam puan üzerinden değerlendirilen formu,
Performans Geri Bildirim Görüşme Formu: Performans   başarı     düzeyi     50-59   puan
D düzeyinde  değerlendirilerek  “Görevini beklenenin altında yerine getiren” ve  0 – 49 puan E 
düzeyinde değerlendirilerek “Görevini beklenenin çok altında yerine getiren ”  personel ve 
yöneticinin, kendisine bilgi verilmesini sağlamada kullanılan formu  
Performans Değerlendirme Cetveli: Personelin Performans notlarının liste halinde gösterildiği 
formu ifade eder.
Performans Değerlendirme Dönemi    : Performans Değerlendirmesi yılda iki defa olmak 
üzere Haziran ve Aralık aylarında yapılır.
Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu: Performans değerlendirilmesi sonucuna 
yapılacak itirazlar için personelin başvurabileceği komisyonu ifade eder.
Görevde Yükselme Sınavı    : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların 
tabi tutulacağı yazılı sınavını, 
Unvan Değişikliği Sınavı    : En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik 
eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı 
sınavını, 
KPSS   : Kurumun kadrolarına ilk defa atanacakları 
belirlemek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu 
Personel Seçme Sınavını ifade eder.

İkinci Bölüm
İnsan Kaynakları Politikası ve Planlaması

İnsan Kaynakları Politikası

MADDE 5- (1) Üniversitenin İnsan Kaynakları Politikası;  görevlerin etkin ve verimli bir 
şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlaması, istihdam edilen 
personelin vasıflarına uygun birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve 
insan kaynaklarına ilişkin görev tanımlarının güncellenmesi, hizmet içi eğitim planlaması, 
performans yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi insan 
kaynakları politikasının temel hedefidir. 

(2) İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır: 

a) Yürütülecek görevlere uygun personelin nitelik ve sayı olarak belirlenmesini sağlayacak 
sistemi belirlemek ve geliştirmek, 

b) Üniversitenin genelinde gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve 
çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri 
yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

c) Personelin verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine olanak
sağlayacak olan performans yönetimi sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil 
ve eşit olanaklar sağlamak,
 

d) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve
yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, 
Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerinin Karşılanarak 
Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve 
Bilinci”  oluşmasını sağlamak,
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e) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim
olanakları sağlamak.

İnsan Kaynakları Planlaması

MADDE  6- (1) Üniversitenin  İnsan Kaynakları Planlaması; Üniversitenin  görevleri 
doğrultusunda gereksinim duyulacak insan kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılır. Bu planlar, 
Kurum  görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan 
kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler ile hizmetin sürekli, etkin, verimli, 
kaliteli ve en uygun sayıda personel tarafından yürütülmesinin sağlanması hususları göz önüne 
alınarak hazırlanır.

(2) İnsan Kaynakları Planlamasında;

a) Personelin Kurumdaki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları 
yetkileri belirleyen iş analizine dayalı iş tanımları,

b) Teknolojik ve sosyal gelişmelerin Kurumun insan kaynakları gereksiniminde meydana 
getireceği değişiklikler, 

c) Birimler ve unvanlar itibarıyla gelecek yıllardaki iş yüküne bağlı personel ihtiyacı,
 

d) Gereksinimin karşılanması için nasıl bir insan kaynakları eğitim ve yetiştirme faaliyetine 
ihtiyaç olduğu, 

e) Personele verilecek Kurum içi, Kurum dışı ve yurt dışı eğitim programları,

f) Diğer hususlar dikkate alınır.

Üçüncü Bölüm
İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizleri

MADDE 7- (1) İş analizleri, personelin işe ilişkin ödev, görev ve sorumlulukları ile sahip olması 
gereken niteliklerin belirlendiği çalışmadır. İş analizi çalışması ile bu yönergede yer alan insan 
kaynakları fonksiyonlarının etkin ve birbirleri ile tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. İşlerin mahiyetinde herhangi bir değişiklik olduğunda iş analizleri güncellenir.

İnsan Kaynağı İhtiyacının Belirlenmesi

MADDE 8- (1) Personel Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle birlikte gelecek yıllara ilişkin insan 
gücü ihtiyacını belirler. Bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağı insan kaynakları 
planlamasına kapsamında belirlenir. Birimler en geç, Aralık ayı sonuna kadar gerekçeleriyle 
birlikte idari personel ihtiyaçlarını nitelik ve nicelik bakımından Personel Dairesi Başkanlığına 
bildirir. 
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(2) Kurumdaki insan gücü planlama kriterleri aşağıdaki gibidir:

a) Nitelik bakımından; 
aa) İş tanımı ve iş gerekleri

b) Nicelik bakımından;
ba) Bina sayısı ve büyüklükleri,
bb) Öğrenci sayısı,
bc) İlgili birimin bölüm sayısı,
bd) İlgili birimin akademik ve idari personel sayısı.

İnsan Kaynağının Temin ve Seçimi

MADDE 9- (1) Kurumun personel ihtiyacı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde insan kaynakları planlaması doğrultusunda yapılır. 

Dördüncü Bölüm
Personel İstihdamı

İdari Personel İstihdamı

MADDE 10-(1) Personel istihdamı;  açıktan, naklen, unvan değişikliği ve görevde yükselme 
sınavı sonucuna göre yapılır;

a) Açıktan atamalar;

aa) Maliye Bakanlığınca verilen izin sayıları çerçevesinde tespit edilen ihtiyaçlar 
doğrultusunda idari personel kadrolarına, KPSS ile ÖSYM Başkanlığınca yapılan 
yerleştirmeler sonucunda açıktan atama işlemleri yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine göre yapılır. 

ab) 3413 sayılı yasa gereğince toplam kadronun 0,001 oranında Çocuk Esirgeme 
kadrolara atama işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 

ac) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında  (Terör Eylemleri Nedeniyle 
Şehit Ve Malül Olanların Çalışabilecek Durumda Bulunan Yakınlarının Kamu 
Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı) atama işlemleri yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine göre yapılır,

ad) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53.madddesi (Kurum ve Kuruluşlar 
çalıştırdıkları personele ait kadroların %3 oranında Engelli çalıştırma zorunluğu) 
gereğince boş kadrolara atama işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre 
yapılır,

 
ae) Sağlık Bakanlığı Mecburi Hizmeti, kura sonucu (Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi 

ve Eczacı) atama işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır,
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af) Bir süre çalıştıktan sonra mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç 
olmak üzere istifaen görevinden ayrılan idari personel için yürürlükteki hükümler 
çerçevesinde açıktan atama işlemi gerçekleştirilir.  

b) Naklen atamalar; 

ba) Kurum dışı naklen atamalar, her yıl Bütçe Kanunu hükümlerine göre tespit edilen 
kontenjanlar dahilinde bu sayıyı aşmamak koşuluyla diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolarda görevli bulunan personelin 
insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda kurum dışından naklen atamalar yapılır.

bb) Kurum içi naklen atamalar, Kurum içinde yer değiştirmek isteyen personelin 
talepleri ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda atanmak istedikleri birimlerde 
durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde kurum içi naklen atamalar 
yapılır.

c) Personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atanması:

ca)  Görevde yükselme sınavı sonucunda yapılan atamalar; Kurumdaki genel idare 
hizmetleri sınıfında bulunan personel için Görevde Yükselme Görevde 
Yükselme Sınavı Sonucuna göre yapılan atamalardır. 

 cb) Unvan değişikliği sınavı sonucunda yapılan atamalar; Kurumdaki teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan idari personel için unvan 
değişikliği sınavı sonucuna göre yapılan atamalardır. 

d) Sözleşmeli personelin atanması: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında gerekli izinlerin 
alınması koşuluyla sözleşmeli olarak personelin atanmasıdır.

e) Kurum içi görevlendirme:

Rektör Üniversiteye bağlı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde 
personelin görev yerlerini değiştirme veya yeni görevler verme yetkisine sahiptir.

Muvafakat Verme Şartları

MADDE 11- (1) Üniversiteden naklen başka kurumlara geçmek isteyen personele muvafakat 
verilip verilemeyeceği, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ilgili birimlerin görüşleri 
doğrultusunda değerlendirilir:

a) Evlenen personele eş durumundan dolayı,

b) Bulunduğu unvana göre bir üst unvan olarak kabul edilen bir kadroya atanma durumunda 
olanlara, 

c) Birinci derece akrabalarından sağlık problemlerinin bulunması veya özürlü aile bireyinin 
bakıma muhtaç olduğunun belgelendirilmesi kaydıyla nakil talebinde bulunanlara,
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Beşinci Bölüm
                                                                     Özlük Hakları

Personel Kütüğü, Sicil Numarası, Kimlik Kartı

MADDE 12- (1)Üniversiteye ilk defa atanan personel Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası 
esas alınarak personel bilgi sisteminde kayıt altına alınırlar. Burada memurun adı, soyadı, 
cinsiyeti,   doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, memuriyete başlama tarihi,   
memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek 
diğer mesleki bilgiler kaydedilir.

Kimlik Kartı

MADDE 13- (1) Göreve başlayan her personele üzerinde kurum logosu, personelin, adı,  soyadı, 
unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, fotoğrafı ve gerekli görülen diğer bilgilerin yer 
aldığı İstanbul Üniversitesi kimlik kartı verilir.

Özlük Dosyası 

MADDE 14- (1) Her personel için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasının tutulmasına 
ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur:
Birinci bölümde ; İlk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler, 
İkinci bölümde ; Öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü 
eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin 
belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler,
Üçüncü bölümde ; Memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,
Dördüncü bölümde ; Memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile 
verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden 
uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları, 
Beşinci bölümde ; kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve 
sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler,
Altıncı bölümde ; Memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece 
ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici 
görevlendirilmesine ilişkin belgeler, 
Yedinci bölümde ; Ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler,
Sekizinci bölümde ; Askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna 
ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin 
diğer mesleki bilgi ve belgeler saklanır.

(3) Belgeler özlük dosyasının ilgili bölümüne, eski tarihli olan altta olacak şekilde, kronolojik 
sıraya göre yerleştirilir.

(4) Görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyaları kurumlarınca saklanır.

(5) Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilir.
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(6) Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere 
açıklama yapılamaz, bilgi verilemez. Ayrıca kişinin rızası olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler 
ve kayıtlar esas alınarak kişi hakkında yayında bulunulamaz. 
 
(7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen 
personelin personel bilgi dosyasında; kronolojik sıraya göre sözleşmeler, öğrenim durumuna 
ilişkin belgeler, kurum içi yer ve unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler, sendika 
üyeliğine ilişkin bilgiler, sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer belgeler tutulur.

Altıncı Bölüm
Ödev, Sorumluluk ve Yasaklar

Sadakat

MADDE 15-(1) Üniversitede görevli personel Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına 
sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına sadakatle 
uygulamak zorundadırlar. "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde 
Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda 
yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak "Yemin Belgesi" ni imzalarlar.

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık  

MADDE 16- (1) Personel görevlerini yerine getirirken; herhangi bir siyasi parti, kişi veya 
zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; dil, ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı 
beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

Davranış ve İşbirliği

MADDE 17- (1) Üniversite personeli, görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, 
hizmet içindeki ve dışındaki davranışıyla göstermek zorundadır. Kurum personelinin işbirliği 
içinde çalışması esastır.

Yurt Dışında Davranış

MADDE 18- (1) Üniversite personeli geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için 
yabancı ülkelerde bulunduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibarını veya görev haysiyetini
zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.
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Yönetici Personelin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 19- (1) Kurum personeli, yöneticisi olduğu birimde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmakla, birimindeki 
çalışanları yetiştirmek, hal ve hareketlerini izlemek ve kontrol etmekle görevli ve sorumludur.
Yönetici, birimindeki çalışanlara adil ve eşit bir şekilde davranır. Yöneticilik yetkisini kanun, 
tüzük, yönetmelik, esas ve kararlara uygun olarak kullanır.

(2) Yönetici, birimindeki çalışanlara kanunlara aykırı emir veremez ve özel bir menfaat temin 
edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Personelin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 20-  (1) Bu yönergede belirtilen tüm personel;

a) Göreviyle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve esaslar ile Üniversite yönetiminin 
düzenleyici nitelikteki kararlarına,  uymak ve bunları gereği gibi uygulamak,

b) Üniversitenin çalışma saatlerinde görevi başında bulunmak, görevi ile ilgili işleri 
yapmak ve izinsiz olarak görevi başından ayrılmamak,

c) Görevinde gereken dikkat, disiplin ve özeni göstermek, verimli şekilde çalışmak, 
maddi ve manevi bakımlardan Üniversiteye zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak,

d) Çalıştığı yerin düzenine ve görevlerin yürütülmesi, güvenlik ya da gizliliğin sağlanması 
amacıyla alınan önlemlere titizlikle uymak,

e) Görevin gereği olarak Üniversite hakkında edindiği bilgileri, yaptığı çalışmaları, 
Kurumdan ayrılmış olsa bile elde ettiği sonuçları saklı tutmak; Rektörlük Makamının izni 
olmadıkça bu bilgileri açıklamamak,

f) Yöneticileri, iş arkadaşları ve üçüncü şahıslar ile ilişkilerinde gereken saygı, nezaket ve 
kolaylığı göstermek, iş arkadaşları ile olumlu iş ilişkileri kurmak, gerektiğinde arkadaşlarına 
yardım etmek,

g) Göreviyle, özlük ve diğer hakları ile ilgili dilek ve şikâyetlerini hiyerarşik düzene 
uygun biçimde yapmak,

i) Görevi nedeniyle yetkisinden yararlanarak üçüncü şahıslarla ilişki kurmak suretiyle 
görevini yapma veya yapmama yoluyla kendisine menfaat sağlamamak veya kendisine teklif 
edilen menfaat ve hediyeyi kabul etmeyip durumu gecikmeden yöneticilerine bildirmek 
zorundadır.

j) Personel, yöneticinin verdiği talimatları eksiksiz yerine getirmek, aldığı talimatı 
Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer esas veya yetkili organların kararlarına aykırı 
gördüğünde durumu yöneticiye bildirmek zorundadır. Yönetici talimatında ısrar eder ve yazılı 
olarak tekrarlarsa, personel talimatı yerine getirir; talimatın yerine getirilmesinden doğacak 
sorumluluk yöneticiye aittir. Ancak, konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez, 
yerine getiren kişi sorumluluktan kurtulamaz.
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k) Personel, görevi ile ilgili resmi belge, araç gereç ve malzemeleri, yetki verilen 
mahaller dışına çıkaramaz, özel işlerinde kullanamaz. Herhangi bir nedenle görevi sona eren kişi, 
yerine atanan veya yöneticisi tarafından görevlendirilen personele kendisine verilmiş bulunan ve 
saklamaktan sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç, gereç ve 
diğer malzemeleri devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

MADDE 21- (1) Bu yönerge kapsamında bulunan personel Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) 
veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi 
müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak 
veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde 
kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç) meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında 
bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk 
tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde 
veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.

Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı

MADDE 22- (1) Rektörlük makamının onayı olmadan personel, görevleri hakkında basına, 
haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez. 

Yedinci Bölüm

Haklar

Müracaat, Şikâyet ve  Dava açma 

MADDE 23  - (1) Bu yönergede belirtilen personel resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat 
etme, amirleri veya görev yaptıkları birim tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve 
işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler. 

(2) Şikâyetlerde uyulması gerekli usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet 
edilen amirler atlanarak yapılır. 

b)Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun 
olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen 
usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. 

c) Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde şikayetin yapıldığı 
anda şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit 
olunur ve iki tarafa verilir.
 

d) Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikâyetçi tutanak 
düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.

e) Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. 
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Sekizinci Bölüm
Personel Geliştirme

Hizmet İçi Eğitim 

MADDE 24- (1) Üniversitede görevli personelin günün koşullarına uygun  olarak yetişmelerini 
sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını 
sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için hizmet içi eğitim 
programları düzenlenir.

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

MADDE 25- (1) Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, 
kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

a) Personelin; bilgisini ve verimliliğini arttırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, 
daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek, 

b) Devlet Memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek genel haklar ve 
yasaklar hakkında bilgi vermek,

c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını 
sağlamak,

d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

e) Üniversiteyi teknoloji ve bilimsel olarak üst seviyeye taşımak,

f ) Hizmetlerin tam zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

       g) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde 
yararlanmak,

h) İnsan kaynakları doğrultusunda, Üniversitenin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü 
yetiştirmek.

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

MADDE 26- (1) Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

a) Eğitimin; verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve 
sürekli olması,

b) Eğitimin; Üniversitenin amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları 
dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimde beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim 
çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

 d)Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre 
düzenlenmesi ve donatılması, 
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e)Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme 
amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

f) Her Amirin, birimindeki personelin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

g) Bu yönerge hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime 
tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

h) Hizmet İçi Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personelin saptanan 
hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,

ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç 
ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır. 

Dokuzuncu Bölüm
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Sisteminin İşleyişi 

MADDE 27- (1) İstanbul Üniversitesi idari personeline uygulanacak olan performans 
değerlendirme sistemi  değerlendirilen personelin kadro ve pozisyonuna uygun yöneticiler ve 
idari personel için ayrı ayrı Ek-1 ve Ek-2 de birer örneği bulunan  performans değerlendirme 
formlarında belirtilen yetkinlikler ve davranış göstergeleri üzerinden yapılır.

(2) Performans değerlendirme sisteminin Üniversitenin tüm birimlerinde düzenli olarak 
yürütülmesini sağlamak amacıyla birim üst amirlerince sorumlu birim veya personel 
görevlendirilir. 

(3) Birimler örnek olarak hazırlanmış performans değerlendirme formlarında belirtilen yetkinlik 
ve davranış göstergelerinde değişiklik yapabilir,  birimlerinde sunulan hizmetin ve çalışanların 
görev tanımına uygun farklı değerlendirme kriterleri belirleyerek birimlerine özel performans 
değerlendirme formları hazırlayabilirler.

Performans değerlendirme dönemi

MADDE 28- (1) Performans değerlendirmesi yılda iki defa yapılır. I. performans dönemi 1 
Aralık – 31 Mayıs tarihleri arasındaki dönemi kapsar; bu dönemin performans değerlendirmesi 
haziran ayında yapılır. II. performans  dönemi  1  Haziran- 30  Kasım  tarihleri  arasındaki  
dönemi  kapsar;  bu  dönemin  performans değerlendirmesi aralık ayında yapılır.

 (2) Performans değerlendirme  yapılabilmesi  için  performans  değerlendiricilerinin  ve 
değerlendirileceklerin ilgili performans döneminin en az yarısı kadar görevinin başında 
bulunması gerekir.
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Performans değerlendiricileri

MADDE 29- (1) Performans değerlendirmesi iki değerlendirici tarafından yapılmalıdır. Ancak 
çalışanın tek bir amir emrinde çalışması durumunda tek değerlendirici ile de değerlendirilmesi 
mümkündür.
 
(2) Değerlendirilen personelin hiyerarşik olarak bir üst amiri olan ve fiilen çalıştığı yöneticisi  
konumunda görevli bulunan I. Değerlendirici “Birim Sorumlusu/ Birim Yöneticisi”  ile I. 
performans değerlendiricisinin üstü olan değerlendirici konumunda görevli bulunan ( Birim 
Yetkilisi/Birim Amiri) olan II. değerlendirici tarafından doldurulması esastır.

(3) Formların düzenlenmesi sırasında performans değerlendiricilerine müdahale edilemez ve 
telkinde bulunulamaz tüm puanlamalar gizlilik içinde yapılır.

(4) Yukarıdaki hükümlere göre performans değerlendiricisi belirlenemeyen personelin durumu  
fiilen görev  yaptığı birim tarafından, formların doldurulmaya başlanacağı tarihten en az on gün 
önce Personel Daire Başkanlığına  bildirilir ve Personel Daire Başkanlığının  önerisi, Genel 
Sekreterin onayı ile bu personel için performans değerlendiricisi tespit edilir.

Performans Değerlendirme 

MADDE 30- (1) Performans değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. 

(2) Performans puanı, I inci değerlendirici ile II inci değerlendiricinin verdikleri puanların 
toplamının ortalamasının alınması suretiyle belirlenir. Performans puanının hesaplanmasında 
kesirler tam sayıya tamamlanır.

Performans Puanına Göre Belirlenen Başarı Düzeyleri

MADDE 31-(1) Personelin performans puanına göre belirlenen başarı düzeylerinin açıklamaları 
aşağıda belirtilmiştir:

a) A düzeyi (95-100 puan) : Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve 
davranışlar bakımından görevini mükemmel bir performansla tam ve doğru olarak yerine 
getirmiştir.

b) B  düzeyi   (85-94  puan)  :  Değerlendirme  dönemi  boyunca  gerekli  bilgi,  beceri  
ve  davranışlar bakımından görevini üstün bir performansla tam ve doğru olarak yerine 
getirmiştir.

c)   C  düzeyi   (70-84  puan)  :  Değerlendirme  dönemi  boyunca  gerekli  bilgi,  beceri  
ve  davranışlar bakımından görevini ortalama düzeyde yerine getirmiştir.

d)  D  düzeyi   (50-69  puan)  :  Değerlendirme  dönemi  boyunca  gerekli  bilgi,  beceri  
ve  davranışlar bakımından geliştirilmeye ihtiyaç duymakta olup görevini beklenenin altında 
yerine getirmiştir.

e)  E  düzeyi   (0-49  puan)  :  Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  
bilgi,  beceri  ve davranışlar bakımından yetersiz olup görevini beklenenin çok altında yerine 
getirmiştir.
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Performans Değerlendirmede İstisnai Durumlar

MADDE 32- (1) Performans değerlendirme döneminin en az yarısı kadar görevde bulunup 
başka bir kuruma atananların formları, ayrıldıkları tarihi takip eden yedi iş günü içinde 
doldurarak yeni kurumuna gönderilmek üzere Personel Daire Başkanlığına iletilir.

(2)  Birimlerde geçici  görevlendirme  suretiyle  görev  yapanların  performans  değerlendirme  
sonuçları, sonuçların kesinleşmesini müteakip birimine  bildirilir.

Performans Başarı Düzeylerine Göre Geri Bildirim

MADDE 33- (1) Personele başarı düzeylerine göre birim üst amirleri tarafından aşağıda 
belirtilen performans ödülleri verilir.

a) A düzeyinde başarı gösteren personele “MÜKEMMEL PERFORMANS BELGESİ” Ek:3

b) B düzeyinde başarı gösteren personele “ÜSTÜN PERFORMANS BELGESİ”  Ek:4

c) C  düzeyinde başarı gösteren personele “TEŞEKKÜR BELGESİ” Ek:5 verilir. 

2) Yapılan değerlendirmelerde D ve E düzeyinde başarı gösteren personel ile değerlendirme 
yapılan ayın sonuna kadar yüz yüze geri bildirim görüşmesi yapılır. Görüşmenin I. performans 
değerlendiricisi tarafından yapılması esastır.  Ancak,  bunun mümkün olmaması veya gerekli 
görülmesi ya da talep edilmesi halinde görüşme II. performans değerlendiricisi tarafından da 
yapılabilir. Geri bildirim görüşmesinin yapılacağı tarih ilgiliye önceden bildirilir.

a) Görüşme esnasında, personelin değerlendirmeye ilişkin bilgi, görüş ve mazeretleri 
dikkate alınarak personel ile birlikte Ek-4’de yer alan Geri Bildirim Görüşme formu doldurulur. 
Personelin bir sonraki dönem performansını arttırmaya yönelik görüş ve öneriler ile gerekli 
görülen eğitimler gelişim planında belirtilir ve bir örneği personele verilir.

 b) Geri bildirim görüşmesi yapılamaması durumunda gerekçesi I. performans 
değerlendiricisi tarafından yazılı olarak II. değerlendiriciye bildirilir.
(3) Birbirini takip eden iki performans değerlendirme döneminde D düzeyinde 
değerlendirilenlerin birim içinde görev yeri değiştirilir. Takip eden dönemde de D düzeyinde 
değerlendirilmesi durumunda birim yöneticilerinin görüşü doğrultusunda birimi değiştirilebilir.

 (4)  Bir performans değerlendirme döneminde E düzeyinde performans gösteren personelin 
birim içinde görev yeri değiştirilir. Takip eden dönemde yine E düzeyinde değerlendirilmesi 
durumunda birimi değiştirilir. Personelin, yeni biriminde de birbirini takip eden iki performans 
değerlendirme döneminde E düzeyinde değerlendirilmesi durumunda değerlendirmeye esas 
teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ile personelin Üniversiteye bağlı başka bir birimde 
görevlendirilmesi için Personel Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.
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Performans Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

MADDE 34- (1) Personel, performans değerlendirme sonuçlarına karşı geri bildirimin yapıldığı 
tarihten itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak görev yaptığı birimin en üst amirine  
başvurabilir. 

(2) II inci değerlendiricinin birimin en üst amiri olması durumunda doğrudan Performans 
Komisyonuna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurabilir. 

(3) Başvuru üzerine Performans Değerlendirme Formu ve değerlendirmeye dayanak oluşturan 
belge ve gerekçeler Personel Daire Başkanlığınca yazılı olarak en geç 7 gün içinde Performans 
Komisyonuna  gönderilir. 

Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu

MADDE 35- (1) Performans Komisyonu Rektör tarafından görevlendirilir. Genel Sekreterin 
veya Genel Sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında bir başkan, dört asil ve üç yedek 
üyeden oluşur. Personel Daire Başkanı Komisyonun doğal üyesidir. 

(2)  Komisyon başkan  ve  asil  üyelerin  tamamının  katılımı  ile  toplanır.    Asil üyenin  
katılamadığı toplantıya, onaydaki sıraya göre yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 
Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara 
katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır.

(3) Komisyonun başkanının ve üyelerinin; boşanmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece dâhil kan 
ve kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının performans değerlendirme sonuçlarına 
itiraz etmiş olmaları ya da kendi yaptıkları değerlendirmelere itiraz edilmiş olması hâlinde 
Komisyonda yer alamaz; yerlerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Komisyon, inceleme ve değerlendirmeleri sırasında gerekli görmesi halinde personele ait 
önceki yıllarda doldurulan formlar dâhil her türlü belgeyi inceleyebilir, tarafları ve varsa tanıkları 
dinleyebilir. Komisyon itirazı haklı bulması durumunda; personelin farklı üst ve eşit 
değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesine veya   geriye   dönük   üç   dönemin   yoksa   
mevcut   dönemlerin   performans   puanları ortalamasının esas alınmasına karar verebilir ya da 
performans değerlendirmesini bizzat yapabilir.

(5) Özel sebeple veya hizmetin gerekleriyle bağdaşmayacak şekilde, gerçeğe aykırı olarak 
personel lehine veya aleyhine yapıldığı anlaşılan değerlendirmeler Komisyon tarafından geçersiz 
sayılır. Bu performans değerlendiricileri hakkında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri 
uygulanır.

(6) İtiraz başvuruları otuz gün içinde karara bağlanır. Kararlar itirazda bulunan personele ve 
birimine e n  geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Komisyon kararları idari bakımdan 
kesindir.

(8) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
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Değerlendiricilerin, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 36- (1)  Değerlendiricilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Personelin iş başarımını tespit etmek amacıyla formlarda belirtilen yetkinlikler 
doğrultusunda personeli sürekli izlemek,

b) İzlenimlerine dayanarak personel hakkında nesnel değerlendirmeler yapmak,

c) İzlenim ve değerlendirmelerine göre belli aralıklarla geri bildirimde bulunmak,

d) Personelin makul, haklı ve belgeye dayalı mazeretlerini dikkate almak,

e) Gelişim planının uygulanmasını sağlamak,

f)   Dokümanların gizliliğine riayet ederek içeriklerini personelin kendisi dışında hiç 
kimseye açıklamamak,

Çalışanların görev ve sorumlulukları

MADDE 37- (1) Çalışanların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Performans değerlendiricilerinin kendisi hakkında yaptığı eleştiri, uyarı ve önerilerini 
dikkate almak,

b) Geri bildirim görüşmesi sırasında yapılan değerlendirmeye ilişkin görüşlerini açıkça 
belirtmek,

Personel Daire Başkanlığının Sorumluluğu

MADDE 38- (1) Personel Daire Başkanlığı, performans değerlendirme sürecine ilişkin işlemlerin 
yerine getirilmesi ile günün gerektirdiği çağdaş yönetim ve değerlendirme teknikleri  
doğrultusunda  performans  yönetim  sisteminin izlenmesi ve geliştirilmesiyle sorumludur.

Performans Değerlendirmesine İlişkin Belgelerin Saklanması

MADDE 39- (1) Performans değerlendirme formlarının muhafazası aşağıda belirtildiği şekilde 
yapılır;

a) Performans Değerlendirme formları birimin üst amirinin görevlendireceği sorumlu 
birim veya personel tarafından muhafaza edilir ve arşivlenir. 

b) Performans değerlendirme sonuçları formu ise her çalışanın görev yaptığı birim 
tarafından muhafaza edilir. Buradaki amaç çalışanın mevcut dönem performans sonuçları ile bir 
sonraki dönem performans sonuçlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesinin daha sağlıklı ve 
hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.  
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Performans Değerlendirme Formlarının Muhafazası ile Görevli Birimin Sorumlulukları

MADDE 40- (1) Performans değerlendirme formlarının muhafazası ile görevli birimin 
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Performans değerlendirme formlarını muhafaza etmekle görevli çalışanların; gizliliğe 
riayetleri, edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır. Bu esaslara uymadıkları tespit edilenler 
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine göre cezalandırılmakla beraber bir daha aynı görevlerde çalıştırılamazlar.

b) Çalışanların performansları ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve 
performans değerlendirme raporlarının muhafazasında gizlilik esastır. 

Kariyer Geliştirme

MADDE 41-(1) Kurumun idari personeli kariyer planlaması, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
hükümlerine göre yapılır. Bu çerçevede yapılacak personel talepleri ve mevcut kadro yapısı göz 
önünde bulundurulur.

Rotasyon

MADDE 42-(1) Personel geliştirme ve değerlendirme kapsamında kullanılacak rotasyonun insan 
kaynakları fonksiyonları arasındaki ilişkiyi yansıtan ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır. Rotasyon, 
personelin bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmak amacıyla belirli sürelerle bir birimden başka 
bir birime hareket etmelerini ifade etmektedir. Ayrıca rotasyon ile kurum için koordinasyonun 
sağlanması, örgütsel yedekleme ve kariyer planlama kapsamında yönetici olma potansiyeli 
olduğu düşünülen personelin kurumu bütün olarak görmeleri ve çeşitli birimlerin faaliyetlerini 
tanıması sağlanmaktadır.

Onuncu Bölüm
Etik Davranış İlkeleri

Etik Davranış İlkeleri

MADDE 43- (1) Üniversitemiz personeli görev ve hizmetlerinde, birimler ve kişiler arası 
ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyarlar:

a)  Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde;   sürekli gelişimi, 
katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap 
verilebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alır.

b) Üniversitemiz personeli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; günlük 
yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, 
hizmet kalitesini yükseltmeyi, ihtiyaç sahiplerinin memnuniyetini arttırmayı, hizmetten 
yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 c)   Üniversitemiz yöneticileri ve diğer personeli,   kamu hizmetlerini belirlenen 
standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve 
işlemlerle ilgili açıklayıcı bilgi vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.
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              d) Üniversitemiz personeli Üniversitemiz amaçlarına ve misyonuna uygun 
davranırlar. 

e)  Üniversitemiz personeli tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  
ve dürüstlük  ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve 
hizmetlerden yararlandırmada dil,  din, felsefi  inanç, siyasi düşünce,  ırk,  cinsiyet  ve  
benzeri  sebeplerle ayırım  yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya 
kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda 
bulunamazlar.

f)  Takdir yetkilerini,  kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda,   her türlü 
keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar. 

g) Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı 
muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını 
veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata 
uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.

h) Üniversitemiz personeli, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranır 
ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterir. Halkın 
kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen,    şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar 
veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.

ı) Üniversitemiz personeli,  üstleri, meslektaşları, astları,  diğer personel ile 
hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, 
konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

i)   Üniversitemiz personeli etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı 
iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu 
tür eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili 
makamlara bildirirler. 

j)  Üniversitemiz personeli görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini 
etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına arkadaşlarına ya 
da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili 
mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranması, 
çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli tedbirleri alırlar.

k) Üniversitemiz personeli görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, 
yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz, 
akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya her hangi bir 
nedenle ayırımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

l)  Üniversitemiz personeli,  yürüttükleri görevle ilgili hizmet veya menfaat 
ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları, üçüncü kişiler veya 
kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle ekonomik değeri olan ya da olmayan 
herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. 

m) Üniversitemiz personeli,   kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve 
kaynaklarını kurumsal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve 
kullandıramazlar.

 



18

n) Üniversitemiz personeli kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkânları 
kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranarak israf ve savurganlıktan kaçınırlar. 

o) Üniversitemiz personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak 
çalıştıkları birimi ve Üniversitemizi bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde 
bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler

ö) Üniversitemiz personeli,  Bilgi edinme hakkı kapsamında, Gerçek veya tüzel 
kişiler tarafından talep edilen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununda belirlenen istisnalar dışında usulüne uygun olarak verilmesini sağlarlar.

p) Üniversitemiz yöneticileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında 
sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir, kamusal değerlendirme ve 
denetime açık ve hazır olarak Üniversitenin amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem 
veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alarak, 
personelini etik davranış ilkeleri doğrultusunda eğiterek bu ilkelere uyulup, uyulmadığını 
gözlemlemek ve etik davranış ilkeleri konusunda rehberlik etmekle yükümlüdürler.

r) Üniversitemiz personeli, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına 
ait taşınır ve taşınmazları,   alacak ve borçları hakkında,   3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması,  Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca yetkili 
makamlara mal bildiriminde bulunur.

  Etik Davranış İlkelerine Uyma

MADDE 44- (1) Üniversitemizde görevli tüm personel görevlerini ve hizmetlerini 
yürütürken yukarıda belirtilen etik davranış ilkelerine uymak zorundadır.

          a) Üniversitede görevli tüm çalışanlar Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesini 
imzalamakla yükümlüdür. Ek: 8 

 b)  Üniversitede istihdam edilen tüm personel istihdama ilişkin koşulların bir 
parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında görev 
yaptıkları birimlerin yöneticileri tarafından bilgilendirilir.

 c) Etik davranış ilkelerine aykırı harekette bulunanlar hakkında ilgili mevzuat 
hükümleri gereğince işlem tahsis edilir.
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Onbirinci Bölüm
Çeşitli Hükümler, Yönergenin Uygulanması, Yürürlük ve Yürütme

Çeşitli Hükümler

Madde 45 -(1) Bu yönerge, her yıl Kasım ayında gözden geçirilir. Mevzuatta meydana gelen 
değişiklikler, yeni teknolojilerin kullanımı gibi nedenlerden ötürü yapılması gereken 
düzenlemeler eklenerek Aralık ayında yapılacak Senato Toplantısında görüşülmek üzere yönerge 
güncellenir.

Yürürlük

Madde 46 -(1) Bu Yönerge senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 -(1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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EKLER

Ek.1 Çalışanlar için Performans Değerlendirme Formu
DEĞERLENDİRİLEN PERSONELİN
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Sicil No
Görev yaptığı birim
Görev yaptığı birimde göreve başlama tarihi

DEĞERLENDİRİCİLER

I  inci değerlendirici
Birim Yöneticisi/Birim Sorumlusunu 

II  inci değerlendirici 
Birim Amiri/Birim Yetkilisini ifade eder.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  PUANLARI  
AÇIKLAMALARI

İfade değerlendirilen personel için tam anlamıyla geçerli ise  (5)  
İfade değerlendirilen personeli önemli ölçüde tanımlamakta ise (4)
İfade değerlendirilen personeli kısmen tanımlamakta ise (3)
İfade değerlendirilen personel için nadiren geçerli ise (2)
İfade değerlendirilen personel için geçerli değil ise (1) puan verilmek 
suretiyle değerlendirilecektir.

KRİTERLER I. II.

İŞ BECERİSİ
1 Kendisine verilen görevleri sahiplenir, tam ve doğru şekilde yapar.

2 Gerçekleştirdiği çalışmaların iş gereklerine uygun bir biçimde tamamlanması için gerekli
kontrolleri yapar.

3 Kendisine verilen görevleri yerine getirmede gayretlidir.

4
Gerektiğinde farklı görevleri bir arada yürütebilir.

GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRME
5 Yaptığı işe önem verir, tutum ve davranışlarına, hizmet sunumuna özen gösterir.

6 Verilen işleri süresi içinde, iş akışında gecikmelere neden olmadan tamamlar.

7 Sorumluluğundaki işlerin tamamlanması için gerektiğinde ek çalışmalara katılma
konusunda isteklidir.

8 İşini daha iyi yapma konusunda isteklidir

9 Mevcut sorumluluklarını ve görev alanının sınırlarını bilir.
KENDİNİ GELİŞTİRME

10 İşini daha iyi yapma konusunda alması gereken eğitimlere katılmak ister.

11 Değişikliklere ve yeniliklere kısa sürede uyum sağlar, öğrenme yeteneği yüksektir.

12 Öğrendiklerini işine yansıtır.
İŞBİRLİĞİ
13 Diğer çalışanlarla uyumlu ve verimli bir şekilde, gerektiğinde işbirliği içinde çalışır.
14 Bilgi, beceri ve deneyimlerini çalışma arkadaşlarıyla paylaşır.
İLETİŞİM

15 Görüş ve düşüncelerini açık ve net olarak ifade eder.

16
İş ilişkisinde bulunduğu her seviyedeki kişilerle yapıcı ilişkiler kurar, yöneticilerine ve
çalışma arkadaşlarına karşı saygılıdır.
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KURALLARA UYMA

17 Memur disiplinine uygun hareket eder.
18 Mesai saatlerine uyum konusunda gerekli hassasiyeti gösterir.
19 Genel görünüm ve bakımına dikkat eder.
20 Kamusal kaynakları etkin ve verimli kullanma prensibiyle araç, gereç ve malzemelere özen gösterir

I.Değ.Not 
Toplamı

II.Değ.Not 
Toplamı

BU KISIM BİRİM AMİRİ/ BİRİM YETKİLİSİ  TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTU I. Değerlendirici Not Toplamı (A) II. Değerlendirici Not Toplamı (B)

 
(A+B:2)Performans Not Ortalaması)
Performans Başarı Düzeyi

ONAY
I.Değerlendiricinin 
Ad Soyadı
Ünvanı 
İMZASI

II.Değerlendiricinin 
Ad Soyadı
Ünvanı 
İMZASI

BAŞARI DÜZEYİ VE TANIMLARI

Başarı
Düzeyi

Performans
Puanı

Açıklama

A (95-100) Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri   ve   davranışlar   bakımından   görevini   
mükemmel   bir performansla tam ve doğru olarak sonuçlandırmıştır.

B 85-94) Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri ve davranışlar bakımından görevini üstün 
bir performansla tam ve doğru olarak sonuçlandırmıştır.

C (70-84)
Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri  ve  davranışlar  bakımından  gör evini  
ortalama  düzeyde yerine getirmiştir.
yerine getirmiştir.

D
(50-69)

Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri ve davranışlar bakımından gelişime ihtiyaç 
duymakta olup, görevini beklenenin altında yerine getirmiştir.

E
(0-49)

Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi, beceri ve davranışlar bakımından yetersiz olup, 
görevini beklenenin çok altında yerine getirmiştir.
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Ek:2 Yöneticiler için Performans Değerlendirme Formu
DEĞERLENDİRİLEN PERSONELİN
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Sicil No
Görev yaptığı birim
Görev yaptığı birimde göreve başlama tarihi

(Şef ve Şef üstü pozisyonlarda çalışan yöneticiler için doldurulacak)
DEĞERLENDİRİCİLER

I  inci değerlendirici
Birim Yöneticisi/Birim Sorumlusunu 

II  inci değerlendirici 
Birim Amiri/Birim Yetkilisini ifade eder.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLARI AÇIKLAMALARI

İfade değerlendirilen personel için tam anlamıyla geçerli ise  (5)  
İfade değerlendirilen personeli önemli ölçüde tanımlamakta ise (4)
İfade değerlendirilen personeli kısmen tanımlamakta ise (3)
İfade değerlendirilen personel için nadiren geçerli ise (2)
İfade değerlendirilen personel için geçerli değil ise (1) puan 
verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

KRİTERLER I. II.

LİDERLİK
1 Stratejik Plan ve İdari Teşkilat Kanunu doğrultusunda Kurum vizyonu ve kültürü ile paralel 

olarak Kurum/birim görevlerinin yerine getirilmesi çalışmalarına önderlik eder.

2 Sahip olduğu mesleki ve teknik bilgiyi işine yansıtarak saygınlık uyandırır, kendisine bağlı 
çalışanlar için rol model olur.

3
Söylem ve eylemlerinde her zaman tutarlı ve dürüsttür, kurallara ve mevzuata uygun hareket eder.

PLANLAMA VE ORGANİZASYON
4 Sorumluluğundaki faaliyetleri Kurumun/Birimin ihtiyaçlarına önceliklerine göre planlar.

5 Astları arasında iş yükü dağılımını adil bir biçimde, açık ve erişilebilir hedefler göstererek yapar.

6 İş dağılımına uygun yetki ve sorumluluk verir.
 YÖNETİM VE ETKİN KONTROL MEKANİZMALARI KURABİLME YETİSİ

7
Kendine bağlı birimler ve/veya personel arasında işlerin zamanında ve hatasız olarak yapılması için 
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

8 Kendi  sorumluluğundaki  işlerin  yapılmasına  ilişkin  uygulamaları  izler,  değişen  koşullara  göre 
gerekirse çalışma planlarında revizyon yapar.

9
Etkin denetim için kontrol sistemi oluşturarak astlarının performansını sürekli izler, çalışmalarına  
değer verir, onları objektif ve adil olarak değerlendirir.

KARAR VERME VE İNSİYATİF KULLANMA

10 Karar vermeden önce konunun mevzuata uygunluğu, Kurum kültürü, ilgili tarafların görüşleri vb. tüm 
unsurları analiz eder.

11 Zamanında, kesin ve doğru karar verebilir; kararlarında bütünlük, tutarlılık ve süreklilik gözlenir.

12 Değişen iş süreçleri ve sorunlar karşısında etkin ve hızlı karar alabilir, gerekli hallerde inisiyatif
kullanabilir.
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GELİŞİME AÇIK OLMA VE PERFORMANS  GELİŞTİRME

13
Görev alanındaki mevzuat, yönetmelik, yeni sistem ve yöntemleri takip eder, bilgi ve 
becerilerini günün gereklerine, Kurumun ihtiyaçlarına göre geliştirir.

14
 Çalışanlarına sorumluluk ve  yeni işler  verir,  yapıcı  ve  gelişime  yönelik geri bildirimde bulunur,
eğitime teşvik eder.

DUYARLILIK VE MOTİVASYON

15
Personelin duygu ve düşüncelerine değer verir, empati gö stererek karşısındakinin kaygı ve 
duygularını anlamaya çalışır.

16 Yoğun ve stresli iş ortamlarında dahi astlarını motive ederek sunulan hizmetin kalitesini ve 
etkinliğini artıracak yönde sinerji oluşmasına katkıda bulunur.

İLETİŞİM

17 Görüş ve düşüncelerini, karşısındakinin neyi bilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak açık ve 
net olarak ifade eder.

18
İş  ilişkisinde  bulunduğu  her  kademedeki  çalışanla  yapıcı  ilişkiler  kurarak  görevlerin  başarı  
ile sonuçlandırılmasında yönlendirici rol oynar.

TEMSİL ETME VE KURUMA BAĞLILIK

19
Kurum içinde ve dışında Kurum imajına ve değerlerine uygun davranışlar sergiler.

20 Kuruma bağlılık sergiler, Kurum menfaatlerini kendi beklentilerinin üzerinde tutar.
I.Değ.
Not 
Toplamı

II.Değ.
Not 
Toplamı

BU KISIM BİRİM AMİRİ/ BİRİM YETKİLİSİ  TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTU I. Değerlendirici Not Toplamı (A) II. Değerlendirici Not Toplamı (B)

 
(A+B:2)Performans Not Ortalaması)
Performans Başarı Düzeyi

ONAY

I.Değerlendiricinin 
Ad Soyadı
Ünvanı 
İMZASI

II.Değerlendiricinin 
Ad Soyadı
Ünvanı 
İMZASI

BAŞARI DÜZEYİ VE TANIMLARI

Başarı
Düzeyi

Performans
Puanı

Açıklama

A (95-100) Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri   ve   davranışlar   bakımından   görevini   
mükemmel   bir performansla tam ve doğru olarak sonuçlandırmıştır.

B (85-94) Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri ve davranışlar bakımından görevini 
üstün bir performansla tam ve doğru olarak sonuçlandırmıştır.

C (70-84)
Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri  ve  davranışlar  bakımından  gör evini  
ortalama  düzeyde yerine getirmiştir.
yerine getirmiştir.

D
(50-69)

Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi,beceri ve davranışlar bakımından gelişime 
ihtiyaç duymakta olup, görevini beklenenin altında yerine getirmiştir.

E
(0-49)

Değerlendirme  dönemi  boyunca  görevinin  gerektirdiği  bilgi, beceri ve davranışlar bakımından yetersiz 
olup, görevini beklenenin çok altında yerine getirmiştir.
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Ek:6  PERFORMANS GERİ BİLDİRİM GÖRÜŞME  FORMU

Performans Değerlendirme Puan Skalası

0–49 50-69

 GÖREVİNİ BEKLENENİN ÇOK ALTINDA YERİNE 
GETİRMİŞTİR

GÖREVİNİ BEKLENENİN 
ALTINDA

YERİNE GETİRMİŞTİR
(   ) (   )

 
KİŞİSEL GELİŞİM İHTİYACI

 
Çalışanın Güçlü Yönleri : 

 

  
Geliştirilmesi Gereken Yönleri: 

 

      
 
Çalışanın Eğitim İhtiyacı

(  ) İş başında eğitim                                             (  ) Rotasyon 

(  ) İş dışında eğitim                                              (  ) İş Zenginleştirme 

(  ) Diğer…………………
 
Eğitimle ilgili ifade edilmesi gereken diğer önemli noktalar 

 

Değerlendirilen Personelin  I.Değerlendiricinin  II.Değerlendiricinin
Adı/Soyadı/Ünvanı/imzası Adı/Soyadı/Ünvanı/imzası Adı/Soyadı/Ünvanı/imzası
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BİRİM
ALT BİRİM
DÖNEM
YIL

SİCİL NO ADI VE SOYADI ÜNVANI
I.Değ. 
Not 
Toplamı

II. Değ.     
Not
Toplamı

 PERFORMANS    
NOT 
ORTALAMASI

BAŞARI 
DÜZEYİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.Değerlendiricinin II. Değerlendiricinin

ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI

ÜNVANI ÜNVANI

İMZASI İMZASI
Performans Not Ortalaması : Öncelikle I.Değerlendiricinin  puanlarının toplamı  I. Değerlendiricinin  Not Toplamı Kısmına; II. Değerlendiricinin  
puanlarının toplamı   II.Değerlendiricinin Not Toplamı Kısmına yazılır ve son olarak  1. ve 2. Değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar toplanarak 2'ye 
bölünerek    performans  not ortalaması bulunur. Performans not ortalaması personelin Performans başarı düzeyini belirler.   (95-100 puan) A düzeyi,  
(85-94  puan)   B  düzeyi ,  (70-84  puan)  C  düzeyi  ,  (50-69  puan)  :  D  düzeyi,  (0-49  puan)   E  düzeyini ifade eder. 

Ek: 7  PERFORMANS DEĞERLENDİRME CETVELİ 

S
IR

A
 N

O

PERSONELİN
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Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

 

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın 
hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli 
biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini 
artırmak için çalışmayı, 

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap 
verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda 
yerine getirmeyi,  

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı 
yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden 
tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, 
maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir 
özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, 

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında 
kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, 

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, 
hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı 
ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik 
davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı 
taahhüt ederim. 

 
Adı Soyadı    : 
Görevi           : 
İmza              : 
Tarih             : 
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İ S T A N B U L  Ü N İ V E R S İ T E S İ

SENATO KARARLARI

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI

…./…./.2013 ….. … … … … .

"İstanbul Üniversitesi İdari   Personel   Ödül   Yönergesi"
görüşülerek, teklif edilen ekteki şekliyle kabulü uygun görüldü.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İDARİ PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE İLİŞKİN 
YÖNERGE 

MADDE 1. Amaç

Bu yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 
olarak görev yapan idari personelin olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev 
yapanlara, Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi ile Ödül verilmesine dair usul ve esasları 
düzenlemektir. 

MADDE 2. Dayanak

Bu Yönerge 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 122. maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

MADDE 3. Kapsam  
İstanbul Üniversitesinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan idari 

personeli kapsar.
MADDE 4. Tanımlar

Bu Yönergede geçen;

Üniversite 
Rektör 
Komisyon 
İdari Personel

Başarı Belgesi

Üstün Başarı 
Belgesi
 Ödül

:İstanbul Üniversitesini, 
:İstanbul Üniversitesi  Rektörü                                               
:İstanbul Üniversitesi Başarı Değerlendirme ve Ödül Komisyonunu, 
:İstanbul Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi         
olarak görev yapan personeli,
:Görevinde olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre 
başarılı görev yaptığı  komisyonca tespit edilen idari personele verilen 
belgeyi, 
:Üç defa başarı belgesi alanlara verilen belgeyi,
:Üstün başarı belgesi alanlardan Komisyonca uygun görülenlere en 
yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar 
yapılabilecek para ödülünü,

 Personel Dairesi Başkanlığı : İstanbul Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığını ifade eder.

MADDE 5- Başarının Değerlendirilmesi

Üniversitede görev yapan idari personelin başarısının değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate
alınır;

a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlaması,
b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde 

azaltılmasında katkı sağlaması,
c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin 

etkinlik ve kalitesinin artmasında katkı sağlaması,



MADDE 6- Başarı Belgesi Verilmesinin Teklif Edilmesi

6.1. Başarı Belgesi verilmesi teklif edilen idari personel aşağıda sayılan şartları taşımak 
zorundadır;

a) Teklifin yapıldığı tarihte Üniversitede çalışıyor olmak,
b) Teklifin yapıldığı tarihte aday memur olmamak,
c) Geçmiş hizmetlerinde hiç disiplin cezası almamış olmak veya almış olmakla birlikte afla, 

yargı kararı ile ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 133 ncü maddesine göre 
silinmiş olmak.

6.2. Başarı Belgesi verilmesini teklif etmeye yetkisi olan amirler;

a) Rektör
b) Rektör Yardımcıları
c) Dekanlar
d) Enstitü Müdürleri
e) Yüksekokul Müdürleri
f) Konservatuvar Müdürü
g) Rektöre bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri
h) Genel Sekreter
i) Hukuk Müşaviri
j) DaireBaşkanları

6.3. Başarı Belgesi verilmesini teklif etmeye yetkili amirlerce, bu Yönergenin 4. maddesinde 
belirtilen ölçütlerden bir veya bir kaçını sağladığı tespit edilen personelden Yönergenin 6. 1 .  
maddesinde sayılan koşulları  taşıyanlara Başarı Belgesi verilmesi Komisyona teklif edilir.

6.4.Tekliflerde, somut olaylara ve verilere dayanan gerekçeler belirtilmek zorundadır.

6.5.Teklifler, hazırlanan gerekçeli ve gizli bir yazı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

MADDE 7- Başarı Belgesi Verilmesi

Başarı Belgesi verilmesi için birim amirince yapılan teklifler Komisyon tarafından 
değerlendirilir ve karara bağlanır. Komisyonun Başarı Belgesi verilmesine ilişkin kararı Rektörlük 
Makamına sunulur. Kararın Rektörlük Makamınca onaylanmasını takiben idari personele Başarı 
Belgesi verilir. (Ek:1)

MADDE 8- Üstün Başarı Belgesi Verilmesi

Üniversitede görev yapan İdari personelden üç kez başarı belgesi aldığı Personel Dairesi 
Başkanlığınca tespit edilenlere Rektörlük Makamı Onayı ile Üstün Başarı Belgesi verilir.(Ek:2)

MADDE 9- Ödüllendirme

9.1.Üstün Başarı Belgesi alan idari personel arasından Komisyonca ödül alması uygun 
görülenler en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödüllendirilebilir.



9.2.Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro 
mevcudunun binde onundan fazla olamaz.

9.3.Komisyon, ödüllendirmesini uygun gördüğü personeli, ödül miktarını da belirtmek 
suretiyle Rektörlük Makamına sunar.

9.4.Rektörlük Makamınca onaylanan ödüllendirme kararları, Devlet Personel Başkanlığına 
iletilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

9.5.Personel Dairesi Başkanlığı yıl içinde ödüllendirilen personel sayısını  izleyen yılın Ocak 
ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

MADDE 10- Komisyon

Komisyon, Genel Sekreter veya görevlendireceği bir Genel Sekreter Yardımcısı 
Başkanlığında, Personel Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Personel Dairesi Başkanlığı 
Komisyonun sekreterya hizmetlerini yürütür.

MADDE 11- Komisyonun Çalışması

11.1.Komisyon, birimlerden gelen başarı belgesi tekliflerini değerlendirmek üzere, Başkanının 
daveti ile toplanır. Komisyon değerlendirmelerini, gerekçeli teklifleri dikkate alarak sonuca bağlar.

11.2.Komisyon ödüllendirmeye ilişkin değerlendirmelerini, her yıl Kasım ayı sonuna kadar 
sonuca bağlar. Komisyon kararlarında gerekçe belirtilir.

11.3.Komisyon, çalışmalarında gerek gördüğü her türlü bilgi ve belgelen ilgili amir ve idari 
kuruluşlardan istemeye yetkilidir.

11.4.Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.

11.5.Yapılan değerlendirme sonucunda alınan Komisyon kararları, onaylanmak üzere 
Rektörlük Makamına sunulur.

MADDE 12- Yürürlük

Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabulü tarihinde yürürlüğe  

girer. 

MADDE 13- Yürütme

Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.



EKLER:

Ek: 1 Başarı Belgesi 

Ek: 2 Üstün Başarı Belgesi 

Ek: 3 Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesinin arka yüzü 


