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                      PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 

 

1.GENEL BİLGİ 

 

7.10.1983 tarihli 124 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile belirlenen ve 21.11.1983 

tarihli 18228 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Başkanlığımızın görevleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 

- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,      

           personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, 

 

-   Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, 

  

-   İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

  

-   Verilecek benzeri görevleri yapmak.  

 

 

 

MİSYON 

 

Üniversitemizde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri, yasa, 

yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde zamanında, doğru ve süratle yürütmek, 

Üniversitemizin Teşkilat Şemasında bulunan tüm birimlerin personel büroları ile koordinasyonu 

oluşturarak, yeni yayımlanan mevzuatların doğru yorumlanarak uygulamaya geçilmesini sağlamak, 

üst yönetime insan gücü planlaması ile ilgili önerilerde bulunmak, eğitim programları planlaması 

ve uygulaması ile kurumumuz personelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.  

 

 

VİZYON 

 

Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı 

hizmet sunmak. 

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen hizmet ve 

faaliyetlerin ekonomik ve faal bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en verimli 

bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 
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1.1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1.3.1. Fiziksel Yapı (Alan –m2) 

Personel Daire Başkanlığı Esnaf Hastanesinde bulunan Rektörlük Ek Hizmet binasının 4. katında 

yer alıp, 10 bürodan oluşan 413,3 m² kapalı alana sahiptir.       

   

Bürolar                                       İdari 

Bina 

Daire Başkanı Odası                                      

50 m² 

2547 Akademik Personel Bürosu 
50 m² 

657 İdari Personel Kadro, Yazışma ve 

Hizmet içi Eğitim Bürosu ve Sicil-

Emeklilik-İşçi-4/B Sözleşmeli Personel 

İşlemleri Bürosu 
 

69 m² 

Doçentlik ve Gelen Giden Evrak 

Bürosu ve Görevlendirme  

İzin Bürosu 

160 m² 

Maaş-Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu 
8 m²  

Sekreter 
7.5 m² 

Çay Ocağı 
6.5 m² 

Disiplin İşlemleri Bürosu 

 
50m² 

Fotokopi Odası 
5.3 m² 

İç Kontrol Birimi 
7 m² 

Toplam 413.3 m² 

 

Tablo 1 –Fiziki Yapı 
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           1.3.2. Örgüt Yapısı (Organizasyon Şeması) 

   

 

                                    Örgüt Yapısı (Organizasyon Şeması) 
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1.3.3.Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 

 

1.3.3.2.Bilgisayarlar 

 

 

 

TÜRÜ 
ADET 

 

BİLGİSAYAR (Masaüstü) 85 

 

 

 

1.3.3.4.Diğer Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 

 

TÜRÜ ADET 

YAZICI 
44 

FOTOKOPİ MAKİNASI 
9 

FAKS MAKİNASI 
3 

TARAYICI 
7 

NOTEBOOK 
4 

KLİMA 
1 

 

Başkanlığımıza ait  94 adet  internete bağlı masaüstü bilgisayar, 44 adet yazıcı, 9 adet 

fotokopi makinesi, 3 adet faks makinası , 7 adet tarayıcı, 4 adet notebook ve 1 adet klima 

bulunmaktadır.  
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1.3.4. İnsan Kaynakları    

 

Personel Daire Başkanlığı; genel idari hizmetler sınıfından 65 kişi, ve yardımcı hizmetler 

sınıfında 4 kişi, işçi kadrosunda 3 kişi olmak üzere toplam 72 kişiden oluşmaktadır.     

PERSONEL DAİRE BAŞKANI BİLGİN HAFIZMEHMETOĞLU 

ŞUBE MÜDÜRÜ ZEHRA GÜNAY 

ŞUBE MÜDÜRÜ ÜNAL PEKDEMİR 

ŞUBE MÜDÜRÜ HATUN TAŞDEMİR 

ŞUBE MÜDÜRÜ OYA FİRİDİN 

ŞUBE MÜDÜRÜ MUSTAFA BEYAZATLI 

ŞUBE MÜDÜRÜ MUAZZEZ PEKOL 

ŞEF AYSUN AK 

ŞEF EMEL KIRTILLI TURGAY 

ŞEF KEMAL KAHRAMAN 

ŞEF HÜSNÜ MEŞELİ 

ŞEF YEŞİM ERMEZ 

ŞEF SEVDA KAYA 

ŞEF SEVDA UĞURLU 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ORHAN ŞAHİN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALİ AYGÜN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞENOL POLAT 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEDAT KARAGÖZ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MEHMET KEMAL ZENGİNOĞLU 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ENGİN ŞENER 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NURAY DEMİRCİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ FATİH ERMAN ÜNAL 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AYŞE HORD 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SEVAL TANBOĞA 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AYKUT ARSLAN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SELİHA ÖZEL 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SİNAN KİP 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAĞAN TANRIVERDİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAMET UÇAR 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUZAFFER KAYA 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÜLAY ŞEN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ FİLİZ BOZAN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HESNA ESEN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EVRİM YÜCE 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SİBEL KOÇ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AYHAN VURGUN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MURAT ÖÇGÜDER 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NURSEL YILDIZ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ RABİA GÜNEY 
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BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MEHMET KAPLAN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HALİL İBRAHİM AKTAŞ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALİ KAYAPINAR 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KEMAL YURTBULMUŞ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÜLŞAH AYDIN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MURAT ÖZŞAHİN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇOŞKUN AYKUTALP 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İLKAY KEŞ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NURAN GÜLSEVİL 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEHİP ÖZÖ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MERVE YILDIRIM BOYLU 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALİ SEZGİN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ DİLEK KALYONCU 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ RIZA IŞIKLAR 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ YUNUS EMRE DOĞAN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİRGÜL ÇELİK 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUSTAFA BAŞ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NURİ PARLAK 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OSMAN AKYALÇIN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MEHMET DEĞİRMENCİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKAN DAĞDELEN 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OĞUZHAN AĞCA 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ FATMA ELİFOĞLU 

MEMUR BAHADIR ÖZTÜRK 

MEMUR ERKAN YILMAZ 

MEMUR HÜLYA İSTİKAM 

HİZMETLİ YUNUS KOŞ 

HİZMETLİ SEVDA TUNÇ 

HİZMETLİ PINAR ÜÇKUŞ 

HİZMETLİ UĞUR CAN DİNÇER 
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İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU 

      

 
  İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y. L. ve Dokt. 

Kişi Sayısı 2 20 20 22 5 

Yüzde(%) 3 28 29 33 7 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
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İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                        Şekil 2: Personelin Hizmet Süreleri Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 Yıl ve Üzeri 

Kişi sayısı 
18 9 7 11 15 9 

Yüzde % 
26 13 10 16 26 13 
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İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI 

      

 
  22-25 Yaş 26-30 Yaş 31-39 Yaş 41-64 Yaş 

Kişi Sayısı 5 15 26 23 

Yüzde(%) 7 22 38 33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Şekil 3: Personelin Yaş Dağılımı 
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İDARİ PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI 

 

  
KADIN ERKEK 

Kişi Sayısı 32 37 

Yüzde % 46 54 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                               Şekil 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı 
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1.3.5.SUNULAN HİZMETLER 

 

1.3.5.3 İDARİ HİZMETLER 

 

1-İZİN, GÖREVLENDİRME, DOÇENTLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 Akademik, İdari personelin ve  işçilerin izin işlemleri (Yıllık, Mazeret, Ücretsiz izinler) 

 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yurt içi ve yurtdışı görevlendirmeler 

 657 sayılı Kanunun 78. maddesi yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler 

 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca YOK bursu ile yurt dışında  lisans üstü eğitim 

(yüksek lisans- doktora )yapanların yazışmaları 

 Akademik, İdari personelin ve işçilerin sağlık raporları 

 Çalışan, Emekli olan personelin pasaport işlemleri 

 YÖK yazışmaları 

 Soyadı değişikliği evlenme, boşanma, mahkeme kararları 

 Protokoller 

 Rapor sürelerinin takibi ve bununla ilgili yazışmalar 

 1416 sayılı Kanunun ile yurtdışı görevlendirmeleri 

 Tedavi için yurtdışına gidenlerin yazışmaları 

 İmza sirküleri yazışmaları 

 J1 vizesi yazışmaları 

 Kılık Kıyafet ve mesai saatleri ile ilgili yazışmalar ve tamimler. 

 2547 sayılı Kanunun 40/a  maddesi uyarınca Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversitelerinden  

Üniversitemizde ders vermek üzere görevlendirme 

 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca Üniversitemizden Devlet ve Vakıf Üniversitelerine 

görevlendirme 

 2547 sayılı Kanunun 40/c, 31 maddesi uyarınca ders vermek üzere görevlendirmeler 

 657 sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca görevlendirme 

 Araştırma Görevlisi, Uzmanların ders vermek üzere görevlendirmeleri 

 2547 sayılı Kanunun 36., 37. ve 38. maddesi uyarınca görevlendirmeler 

 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirmeler 

 657 sayılı yasanın 88. maddesi uyarınca görevlendirmeler 

 2547 sayılı Kanunun 13 maddesinin  b/4 fıkrası uyarınca görevlendirme 

 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu görevlendirme 

 2914 sayılı Kanunun 15.maddesi uyarınca sözleşmeli sanatçı  görevlendirmeleri, sözleşmeleri  

 Diğer görevlendirmeler 

 Maaş tahakkuk işlemleri 

 Başkanlığımızın yıllık bütçesini hazırlamak 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca malzeme temini 

 Başkanlığımızın ihtiyacı olan Kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi 

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından gelen tamim ve duyuruları bildirmek 

 Dairemizde bulunan demirbaş malzemelerin bakım ve onarımı için ilgili birime bilgi vermek 

 Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak 
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2-AKADEMİK YAZIŞMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 Rektör Seçimleri, Rektör Ataması ve yazışmaları 

 Fakülteden izin için gelen tekliflerin liste haline getirilmesi 

 Bu listelerin değerlendirilmek üzere sunumu 

 Kadro İsteklerinin Yönetime gönderilmesi 

 Yönetim sonrası listelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ilgili yazışmaları 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından uygun görülüp gelen listelerin kontrolü 

 Listelerin Akademik Kadroya işlenmesi 

 Listelerdeki kadroların Ana Menü Programında oluşturulması 

 Atananlar-Ayrılanları Akademik Kadroya İşleme 

 Atananlar-Ayrılanları Ana Menü Programına Yerleştirme 

 Atanan-ayrılan öğretim elemanlarının atanan-ayrılan istatistiğimize işlenmesi 

 Derece değişiklikleri derecesi yan giden personelin tespiti, derece değişikliği olur yazışmaları 

 Dekan-dekan yardımcısı atamaları 

 Dekan adaylarının eklerinin hazırlanarak YÖK'e bildirilmesi 

 Belirlenen dekan adaylarının atamalarının yapılması 

 Dekan yardımcısı ataması 

 Yüksekokul, Enstitü, Konservatuvar Ve Merkez Müdürü atamaları 

 Bölüm başkanı atama yazışmaları 

 Anabilim dalı başkanı atama yazışmaları 

 Bilim dalı başkanı atama yazışmaları 

 Fakülte kurulu  üyeliği seçim yazışmaları 

 Fakülte yönetim kurulu üyeliği seçim yazışmaları 

 Senatör seçimi yazışmaları 

 Araştırma görevlisi temsilci yazışmaları 

 Uzman temsilci yazışmaları 

 Üniversitelerarası kurul üye yazışmaları 

 Üniversite yönetim kurulu üyeleri yazışmaları 

 Akademik kadrolar ile istenilen istatistiki bilgiler 

 İlan çalışmaları ilan tekliflerinin toplanılması, listelenmesi, ilana çıkış ilan tamimi  

 Birim, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı kurulması, kapatılması, isim değişikliği 

 Yükseköğretim kurulu başkanlığına her ay gönderilen listeler 

 Naklen –istifaen-emekli-mahkeme kararı  atanan ayrılan öğretim elemanları listesi 

 Geri çekilen kadro listesi 

 Derece değişikliği listesi yazışmaları 

 Maliye istatistiki yazışmaları 

 Ayda bir E-Bütçe istatistiği 

 Üniversitelerarası kurula gönderilen istatistiki yazışmalar birimlerden teklif gelmesi yönetime 

sunum  YÖK’e gönderimi  akademik kadroya-a.menüye-işlenmeleri  birime bildirim 

 Kademe terfi yazışmaları 
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 Boş değişiklik yazışmaları boş kadro unvan değişiklikleri listelerinin hazırlanması ihdası istenilen 

kadrolarının listelerinin hazırlanması yıl içindeki ihtiyaçlara binayen derece değişikliklerinin 

belirlenmesi boş kadro ve derece değişiklikleri yükseköğretim kurulu başkanlığından uygun 

görülüp geldikten sonra kontrol edilmesi  

 I ve ıı sayılı cetvellerin hazırlanması ve YÖK’ e gönderilmesi 

 Komisyon yazışmaları 

 ÖSYM-programına işleme 

 Bilgi edindirme yazışmaları 

 Program başkanları 

 YÖK üye yazışmaları 

 Profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman atamaları 

Üniversitemizin tüm birimlerine ilan yolu ile tüm akademik personelin açıktan ve naklen atamaları 

ile ilgili yazışmalar. 

 Derece ve kademe terfiler 

Üniversitemizin tüm birimlerinde görevli bulunan akademik personelin her yıl yapılmakta olan 

derece ve kademe yükseltilme yazışmaları. 

 Akademik ayrılanlar 

Üniversitemizde görevli olup, istifaen yada görev süreleri bittiğinden görevinden ayrılan akademik 

personelin yazışmaları.  

 Süre uzatmaları 

Üniversitemizin tüm birimlerinde görevli bulunan akademik personelin görev süreleri bittiğinde 

atanmalarının tekrar yenilenmeleri ile ilgili yazışmalar.  

 50/d den 33/a ya geçiş hk. 

Fakülte kadrosunda olup 50/d de çalışan araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna geçirilmeleri ile 

ilgili yazışmalar. 

 Ssk değerlendirmeleri  

Üniversitemizde görevli bulunan akademik personelin daha önce sigortalı olarak çalıştığı sürelerin 

emekli sandığına aktarılması ile ilgili yapılan yazışmalar.  

 Sicil özeti yazışmaları  

Naklen yapılan atamalarda üniversitemize atanacak olan akademik personelin yazışmaları 

 Muvafakat yazışmaları 

 Yandal yazışmaları 

Ydus sonucunda üniversitemizin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanan tıp 

doktorlarının yazışmaları. 

 İlişik kesme  

 35.maddeyazışmaları 

Bir üniversite adına bir başka üniversitede lisans üstü eğitim gören akademik personelin 

yazışmaları. 

 Faaliyet raporları 

Eğitim öğretim yılı kapsamında üniversitemizin eğitim öğretim yılı faaliyet raporlarının 

toplanması. 

 Fakülte yönetim kurulu kararları 

 İstifa yazıları  

 Tebligat yazıları  
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Üniversitemizin tüm birimlerine atanan istifa eden ve ilişikleri kesilen akademik personelin üst 

yazışmaları. 

 Tus atamaları ve yazışmaları 

Yılda iki kez düzenlenen ve tus sonucunda üniversitemiz tıp fakültelerinde ihtisas yapmaya hak 

kazanan tıp doktorlarının açıktan ve naklen atanma yazışmaları.  

 Kısmi statü ve daimi statü yazışmaları 

Üniversitemizde görev yapan doçent ve profesörlerin daimi statü ve kısmi statüde görev yapmaları 

ile ilgili bütün yazışmalar.  

 1416 sayılı kanun mecburi hizmet yazışmaları 

Yurtdışında görevlendirilen ve lisans üstü eğitim yapan şahısların milli eğitim bakanlığınca 

mecburi hizmetleri üniversitemize devredilen mecburi hizmetleri ile ilgi yazışmalar.  

 Mahkeme kararı yazışmaları  

Çeşitli nedenlerle üniversitemizle ilişiği kesilen akademik personelin mahkeme kararı uyarınca 

ayrıldıkları görevlerine yeniden dönmeleri ile ilgili yazışmalar. 

 60/b madde yazışmaları  

İstifa eden yada isteğiyle emekliye ayrılan öğretim üyelerinin kanun kapsamında ayrıldıkları 

görevlerine yeniden atanmaları ile ilgili yazışmalar. 

 Bilgi edinme hakkı kanunu ile ilgili yazışmalar 

 Profesör doçent juri yazışmaları  

Profesör ve Doçent kadrosuna atanacak Öğretim Üyelerinin jüri teşkili bilimsel dosyaların jürilere 

gönderilmesi ve gelen raporlara göre evrakların Üniversite Yönetimine sunulması ile ilgili 

yazışmalar.  

 Yabancı uyruklu atama yazışmaları 

Tus ve ikili anlaşmalar ile üniversitemize atanan yabancı uyruklu akademik personelin atanma ve 

diğer yazışmaları. 

 Yabancı uyruklu güvenlik soruşturma yazıları 

TUS ve ikili anlaşmalar ile üniversitemize atanan akademik personelin güvenlik soruşturması ile 

ilgili yazışmaları.  

 Jüri seçimi için istenen profesör listeleri 

Profesör ve doçent kadrosuna yükseltilme ve atamalarda jüri oluşturulmak üzere türkiye 

genelindeki üniversitelerde görev yapan profesör listelerinin istenmesi güncellenmesi ve jüri olarak 

belirlenmesi ile ilgili yazışmalar.   

 

 

3-İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 Kadro iptal ve ihdas işlemleri 

 Kadroların aktarılması 

 Kadroların izin işlemleri ( YÖK, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından) 

 Kadro pozisyonlarının takibi ve uygulanması 

 Dolu kadro değişiklik isteklerinin birimlere tamim edilmesi 

 Dolu ve boş kadro değişikliği ile ilgili ı, ıı ve ııı sayılı cetvellerin hazırlanması 

 Dolu ve boş  kadro ve derece değişiklikleri YÖK, maliye bakanlığı ve Başbakanlık Devlet 

Personel Başkanlığı'dan uygun görülüp geldikten sonra kontrol edilmesi 

 Birimlere kadroların tamim edilmesi 
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 Personel programına işlenmesi 

 İdari  kadroya işlenerek her yıl başında o yılın ideal kadro durumunu gösterir tabloların 

hazırlanması 

 Personel programı ve idari kadronun belirli aralıklarla karşılaştırılması 

 Derece ve unvan değişiklikleri                                                                          

 Birimlerden teklif gelmesi ve gelen tekliflerin kontrol edilmesi 

 İdari kadrodan ve personel programından kadro  verilip aktarmalarının yapılması 

 Açıktan atama işlemleri                                                                          

 Açıktan atama yapabilmek için boş kadroların düzenlenerek ilgili tabloların Başbakanlık Devlet 

Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'na gönderilerek uygun görüldükten sonra ilan için 

ÖSYM ile yazışmalarının yapılması 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına her ay gönderilen listeler 

 İdari personelin her ay sonu itibariyle dolu-boş ve atanan ayrılan durumlarını 

gösterir tablonun doldurularak gönderilmesi 

 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına her ay gönderilen listeler 

 İdari personelin her ay sonu itibariyle atanan ayrılan, unvan ve derece değişikliklerini gösterir 

cetvellerin doldurularak disket ile birlikte gönderilmesi 

 Devlet Personel Başkanlığına 3 ayda bir gönderilen listeler 

 İdari personelin her üç aylık dönem sonu itibariyle idari, sözleşmeli personel, geçici ve sürekli 

işçi kadrolarının atanan ve ayrılan nedenleriyle birlikte gösterir tabloların doldurularak 

gönderilmesi 

 İdari personelin her üç aylık dönem sonu itibariyle idari, sözleşmeli personel, geçici ve sürekli 

işçi kadrolarının dolu-boş durumları ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri gösterir tabloların 

doldurularak gönderilmesi 

 Maliye Bakanlığı istatistiki yazışmaları 

 3 ayda bir e-bütçe istatistiği 

 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına üç ayda bir gönderilen özürlü personel dolu-boş, 

atanan-ayrılan durumlarını gösterir istatistik tabloları 

 Birim içi kadro işlemleri 

 Açıktan, naklen, istifaen vb. atanacak olan personele durumuna uygun idari kadro ve personel 

programından kadro verilmesi ve bilgilerinin programa girilmesi 

 Emeklilik, ölüm, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılan personelin kadrolarının idari kadrodan ve 

programdan nedenleriyle birlikte kadrosunun düşülmesi ve gerekli listelere işlenerek istatistiği 

bilgilerinin tutulması 

 Yazışmaları bittikten sonra kadro değişiklikleri yapılan atama olurunun kalanının tekrar idari 

kadro ve personel programından kontrol edilmesi ve dosyalık yapılması 

 Rektörlük kadrosunda bulunan personelin kademe ve derece terfilerinin yazışmaları ve yapılması 

ile Fakülte, Birim kadrolarında bulunan personelin terfi tekliflerinin incelenmesi ve onaya 

sunulması 

 Üniversite personelinin (SSK, Bağ-Kur, Askerlik, bir üst öğrenim) intibaklarının yapılması 

 İdari personelin kadro nakli, dolu kadro değişikliği ve birimlerden teklif edilen kadroların 

incelenmesi, onaylarının alınması 
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 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Üniversitemize naklen atanmak isteyen personelin 

kurumundan muvafakat yazışmaları, olumlu olan muvafakatlerin görev yeri alınarak atamasının 

yapılması 

 ÖSYM den yerleştirme listesinin incelenmesi ve adayların adreslerine atama evraklarının 

istenmesi, başvuran adaylara kişisel bilgileri içeren formların  doldurtulması ve görev dağılımın 

alınarak atama onaylarının çıkarılması, adreslerine göreve başlama için tebliğ edilmesi 

  İhtiyaç duyulan Tabib ve Sağlık Personeli ihtiyacımızın Yükseköğretim Kurumu kanalıyla 

Sağlık Bakanlığından istenmesi, kura sonucu Sağlık Bakanlığınca yerleştirilen adayların 

adreslerine bilgi verilmesi, atama evraklarının istenmesi, atamalarının yapılarak görevlerine 

başlatılması 

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışıp istifa ederek görevlerinden ayrılan personelin 

müracaatları incelenerek, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından atanacakları izinli 

kadrolara atama izni alınarak atamalarının yapılması, şahıslara tebliğ edilmesi ve görevlerine 

başlatılması. 

 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği 

olarak kamu idareleri bünyesinde İç Denetim faaliyetinin kurulmasına dair 65 ve geçici 

5.maddesi uyarınca şartlara haiz müracaat eden Maliye Bakanlığı personelinin dilekçelerinin 

incelenmesi, kabul edilen adayların biriminden muvafakat ve hizmet belgesi istenmesi atamaların 

yapılarak birimine bilgi verilmesi 

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik 

yapılması hakkındaki 5436 Sayılı Kanunun 13.maddesi gereğince sınavı kazanan ve 

Üniversitemize yerleştirilen adayların atamalarının yapılarak göreve başlatılması 

 (SHÇEK) Korumaya Muhtaç Çocuklarına iş temin edilmesi amacı ile açılan kontenjana 3413 

Sayalı Yasa gereğince Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kadro ve şartlarının  bildirilmesi, gelen 

adayların adreslerine tebligat yazılması, müracaatların alınması, formların incelenmesi, yazılı 

sorularının hazırlanması ile yazılı ve sözlü sınavın yapılması, belirlenen kadrolara atanacakların 

atamaları yapılarak göreve başlatılmaları 

 Aday memur hizmet içi eğitimi eğitime katılacakların tespiti, eğitimcilerin tespiti, ders 

programını hazırlama, ders verilecek salonun tespiti, adayların birimlerine tamim, eğitimin 

düzenlenmesi, staj dönemi için tamim, sınav, staj ve sınav sonuçlarının birleştirilmesi, başarı 

durumunun ölçülmesi, yemin töreninin yapılması, asalet tasdiki için yapılacak yazışmalar, staj 

raporunun istenmesi, asalet tasdikinin yapılması 

 Unvan değişikliği  kadroların tespiti, ilanı, müracaatların alınması, unvan değişikliği komisyonu 

sonuçlarının kontrolü, ilanı, sınav yeri günü ve saatinin bildirilmesi tamimi, sınavın yapılması, 

sınav sonuçlarının duyurularak, sınavı kazanan adayların atama işlemlerinin sırası ile yapılarak, 

sınav itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili işlemler 

 Görevde yükselme alan bilgisi el kitabının hazırlanması, kontrolü, onayı ve basımı, görevde 

yükselme eğitimi için kadroların tespiti, ilanı, başvuruların alınması, ders verecek eğitimcilerin 

tespiti, ders programının hazırlanması, basılan alan bilgisi el kitabının ösym ve devlet personele 

başkanlığına gönderilmesi, komisyon sonuçlarının kontrolü, ilan edilmesi, eğitim yapılacak 

salonun tespiti, eğitimcilerin görevlendirilmesi, adayların idari izin yazıları, yoklaması, eğitim 

koordinasyonu, sınav gününün alınması, sınav yapılacak salonların tespiti, adaylara bildirilmesi, 

sınav komisyonun tespiti ve görevlendirilmeleri, sınavın yapılması, sınav evraklarının ösym ye 

gönderilmesi, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların değerlendirilmesi ve geriye bildirim ile başarı 

sırasına göre atamalarının yapılması 
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 Tamim resmi gazetede yayınlanan kanun ve yönetmeliklerin tüm birimlere  

Duyurulması 

 İlemod= istanbul valiliği il planlama ve koordinasyon müdürlüğünce istenen il envanteri ve yıllık 

istatistik raporlarının hazırlanmasına dair üniversitemizin tüm birimlerine gönderilmesi, 

birimlerimiz tarafından tanzim edilen bilgiler 12 adet formlara uyarlanması ve bu formların 

istatistikleri yapılarak İstanbul Valiliği İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmesi 

 Nüfus hizmetleri kanunu = başbakanlık Türkiye istatistik kurumu başkanlığı 5490 sayılı nüfus 

hizmetleri kanunu gereği üniversitemiz bünyesinde çalışan personelin adı soyadı, tc. Kimlik 

numaraları ve ikametgah bilgilerinin toparlanması için üniversitemizin tüm birimlerine tamimi, 

toplanan bilgilerin başbakanlık Türkiye istatistik kurumu başkanlığına gönderilmesi ve kayıtlı 

olmayan personelimizin internet sayfamızda yayınlanarak nüfus müdürlüklerine yönlendirilmesi 

 657 sayılı Kanunun 64. ve 68. maddeleri uyarınca olumlu sicil uygulamaları 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesi uyarınca Müstafi-istifa işlemleri 

 İdari personelle ilgili yazışmalar 

 İdari personelin Öğrenim, sigortalı hizmet değerlendirmeleri ve terfiler 

 Bilgi edinme Kanunu çerçevesinde yapılan yazışmalar 

 Daire Başkanının verdiği diğer görevler 

 

4-SİCİL VE EMEKLİLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 2547 Sayılı Kanuna tabi çalışan personelin emeklilik işlemleri 

 657 Sayılı Kanuna tabi çalışan personelin emeklilik işlemleri 

 2547 Sayılı Kanuna tabi çalışan personelin nakil işlemleri 

 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin nakil işlemleri  

 Üniversitemizden açıktan ve naklen atanan personelin  özlük ve sicil dosyalarının gönderilmesi  

 Üniversitemize naklen veya açıktan atanan personelin özlük ve sicil dosyalarının teslim alınması 

 2547 Sayılı Kanuna tabi çalışan personellerin  Sicil raporlarının düzenlenmesi ve Birimlerden 

gelen sicil raporların kontrol edilmesi 

 657 Sayılı Kanuna tabi çalışan personelin sicil raporlarının düzenlenmesi ve  Birimlerden gelen 

sicillerin kontrol edilmesi  

 Yurt dışında ihtisas yapan personelin denklik işlemleri 

 Ücretsiz izin borçlanması  

  Rektörlük kadrosunda çalışanların talepleri durumunda  hizmet belgelerinin düzenlenmesi 

 Rektörlük Teşkilatında çalışan Akademik  ve İdari  personele  Sağlık Karnesi düzenlenmesi  

 Üniversitemizde görevli Akademik personel-İdari Personel ve sürekli işçilere Akıllı kart 

verilmesi ile ilgili koordinasyonunun takip edilmesi ve dağıtımı 

  Mal Bildirimlerinin düzenlenmesi ve takibi  

 Akademik ve idari personelin Sicil raporları , Nakil dosyaların ve Mal Bildirimlerinin arşivde 

muhafaza edilmesi  

 Sürekli işçi kadrosunda çalışanların  atanma işlemleri 

 Sürekli işçi kadrosunda çalışanların  istifa işlemleri  

 Sürekli işçilerin emeklilik işlemleri 

 657 Sayılı Kanunun 4/B mad. uyarınca çalışanların atanma, ayrılma ve sözleşme yenileme 

işlemleri  
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 Geçici işçilerin vize işlemleri  

 İşçi ve İdari personelin Sendikal yazışmaları  

 İdari personelin ödül yazışmaları 

 İdari personelin yan ödeme vize cetvellerinin hazırlanması 

 Hizmetiçi eğitim = birimlerden alınan talepler doğrultusunda personelin ihtiyaç duyduğu 

konularda eğitimler organize edilmesi, ders verecek eğitmenin görevlendirilmesi ve eğitime 

katılan personele katılım sertifikası verilmesi 

  

 

5-DOÇENTLİK- GELEN GİDEN EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 Doçent adaylarının sınavında görev alan juri üyelerine ait görev zarflarının tebliği için ilgili 

birimlere gönderilmesi 

 Jüri üyelerinden gelen eser inceleme raporları, sözlü mülakat raporlarının Üniversitelerarası 

Kurul Başkanlığına gönderilmesi 

 Mazereti nedeniyle göreve katılamayacak olan Jüri üyelerinin evraklarının önce Üniversite 

yönetim kuruluna gönderilmesi çıkan karar gereğince yapılan yazışmalar 

 Doçentlik sınavında görev alacak profesörler tarafından doldurulan bilgi derleme formunun 

Üniversitelerarası Kurula gönderilmesi 

 Kurumlardan ve Üniversitemiz birimlerinden gelen teklif üzerine yapılan mütaala yazıları, 

Rektörlük uygunu, rotasyona başlama, kanaat notu isteme varsa uzatma ve uygunu, ayrılma, 

tamamlama, kanaat notu gönderilmesi ile ilgili rotasyon yazışmaları 

 Tüp bebek ünitesi (ÜYTE) Rektörlük uygunu, başlaması, ayrılması ve sözlü ve yazılı sınav 

tutanakları 

 Hemodiyaliz eğitimi ile ilgili başlama ve ayrılma yazışmaları 

 Gelen ve Giden evrakların kayıt programına işlenmesi 

 Yeni atanan ve görev yeri değişen personele kurum sicil numarası verilmesi 

 Rotasyon işlemleri = diğer kurumlardan ve üniversitemizden gelen tekliflere göre idari 

personelin hemodiyaliz kursu, yoğun bakım kursu, üyte eğitimi, kan bankası kursu, çocuk sağlığı 

kursu, uyku servisi kursu, endeskopi ünitesi kursları, yeni doğan ünitesi kursları, nöropsikoloji 

laboratuvarı kursları ve buna bağlı yazışmaları 

 

6. DİSİPLİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

a) Soruşturmalar: 

 

 Üniversitenin bütün bağlı birimlerinde (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul) görev yapan tüm Akademik, 

İdari personeli ile İşçi kadrolarında görev yapanlar hakkındaki birim amirinin açtığı disiplin ve 

ceza soruşturmalarının denetim ve yürütülmesinin sağlanması 

 Disiplin amiri sıfatıyla Rektörlük Makamınca; Akademik, İdari Personel ile İşçi kadrolarında 

görev yapanlar hakkında açılan disiplin ve ceza soruşturmalarının deneti ve yürütülmesinin 

sağlanması 
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b) İncelemeler: 

 

 Bütün bağlı birimlerle ilgili şikâyete konu olmuş, ancak Soruşturma açılmasına gerek olmayan 

olaylar hakkında birim amiri veya Rektörlükçe başlatılan incelemelerin yürütülmesi 

 

c) Diğer yazışmalar: 

 

 Üniversitemiz aleyhine açılan iptal davalarında verilen Mahkeme kararlarının ne şekilde 

uygulanacağına dair Hukuk Fakültesi ve Hukuk Müşavirliğinden görüş alınmasına ve ilgili 

birimlerine bilgi verilmesi 

 Mahkemelerin, ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları ile ilgili bilirkişi görevlendirme taleplerine karşı 

belirtilen uzmanlık alanına göre, ilgili birimler ile yazışmalar yaparak bilirkişi görevlendirmeleri 

yapılması 

 Akademik, İdari personeli ile İşçi kadrolarında görev yapanlar hakkında başlatılan icra takiplerine 

ilişkin haciz işlemlerinin yürütülmesi  

 Şikayete konu olaylar hakkında, soruşturma veya incelemeye esas oluşturacak belge ve bilginin 

ilgili birimlerden temin edilmesi 

 

 

d) İdari davalar ile ilgili işlemler: 

 

1) Üniversitenin tüm bağlı birimleri ve Rektörlük Personel Daire Başkanlığı tarafından tesis edilen 

idari işlemlerin ve  

2) Üniversitenin tüm bağlı birimlerinde ve Rektörlük Makamınca yürütülen soruşturmalar 

sonucunda verilen cezaların iptali talebiyle Üniversitemiz aleyhine açılan idari davaların seyri 

sırasında; 

a) İlgili Mahkemelerce istenilen belgelerin, birimlerden temin edilerek Hukuk Müşavirliğince 

Mahkemeye iletilmesinin sağlanması, 

b) Mahkemelerce verilen kararların İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince gereğinin yerine 

getirilmesi için Hukuk Müşavirliği ile kararı uygulayacak olan birimler arasındaki koordinasyonun 

sağlanması. 

 

ARŞİV 

 Başkanlığımızda işlem gören ve dosyalık kaşesi vurulmuş evraklar arşivimize intikal ettirildikten 

sonra genel ve şahsi evrak olarak iki ayrımı yapılır, Genel evraklara konusuna göre numara 

verilir,  şahsi evraklara şahısların kurum sicil numaraları verilerek özlük dosyalarına takılır. 

 Yeni ataması yapılmış kişilere özlük dosyaları açılır. 

 Toplu halde gelen evraklar fotokopi ile çoğaltılarak tek tek şahısların özlük dosyalarına takılır. 

Üniversitemizde halen görev yapmakta olan ve çeşitli nedenlerle ayrılan personel dosyalarının 

tanzimi ve muhafazası  

 

1.3.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

 

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Eylem Planında yer alan çalışmalar 

Başkanlığımız tarafından sürdürülmekte olup, İç Kontrol standartları konusunda yapılan çalışmaların 



21 

 

 

takibi için veriler web sitemizde güncellenip personele duyurulmaktadır. (Misyon, Vizyon, Etik Kurallar, 

Personel Memnuniyeti, Personele Yönelik Hizmetiçi Eğitimler, Hizmet Envanteri, Hizmet Standartları 

belirlenmesi vb.) 

2.AMAÇ ve HEDEFLER 

 

 2.1. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

 Amaçlar  

 

 Hedefler 

 

 

  

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

  

 

 

Stratejik Amaç -1 

Kaliteli  İnsan Gücü Yaratmak.  

 

Hedef -1 

Liyakat, Kariyer ve Performansın 

değerlendirilmesine önem verilecektir.  

 

 

Hedef -2 

Bilgi, tecrübe ve yeteneğe dayalı performans 

değerlendirilmesi yapılacak ve  personele kariyer ve 

liyakatine uygun görev verilmesi planlanacaktır.  

 

 

Stratejik Amaç -2 

İnsan gücü niteliklerinin ve liyakatinin 

doğru ve etkin bilgilerle arttırılması.  

 

 

Hedef -1  

İnsan gücü niteliklerinin arttırılması.  

 

 

Hedef -2 

Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine 

destek verilecektir. 

 

 

 

Stratejik Amaç -3 

Teknolojik altyapısı güçlü, çağdaş, 

araştırma geliştirmede ileri düzeyde olan 

Üniversitemizin en iyi olmasının devamını 

sağlamak. 

 

Hedef -1 

 Teknolojik donanımının sağlanması, bilgi 

paylaşımının elektronik ortamda yapılarak   

bürokrasinin   azaltılması   ile   arşiv kayıtlarının     

(özlük    dosyalarının)    taranarak 

elektronik  arşiv  oluşturulacak bilgi  sistemine sahip 

olmak. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile e-

imzanın Üniversitemizde hayata geçirilmesinde öncü 

olmak. 

 

Hedef -2 

Başkanlığımızca    sunulan    hizmetlere    erişim 

kolaylığının sağlanması 
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Stratejik Amaç -5  

Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin kalitesi ve 

sürekliliğinin    arttırılması.  

 

Hedef -1     

İnsan gücü planlamasının daha etkin kılınması ile 

kariyer, liyakat ve performans odaklı 

görevlendirmeler yapılması. 

 

Stratejik Amaç -8 

Çalışan personelin memnuniyet düzeyinde her yıl 

artış sağlanmasıyla örnek olmak. 

 

 

 

Stratejik Amaç -4 

Çalışanların kurumsal kimlik bilinci ile 

kurumu sahiplenme gelişiminin sağlanması. 

 

Hedef -1 

Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş 

gelişmeleri   izleyebilen,   kendisini   yenileyebilen 

memurlar yetiştirilmesi için gerekli bilgilendirme 

yapılacaktır. 

 

 

Stratejik Amaç -6 

İhtiyaca dayalı  

İnsan Gücü Yaratmak 

 

Hedef -1 

İş analizlerine dayalı insan gücü planlaması için iş 
analizleri yapılacaktır. 
 
 Hedef -2 

Birimlerin  eleman  ihtiyaçlarının ve ihtiyaç 
fazlalarının tespiti yapılarak, personel sayıları yeterli 
düzeye getirilecektir. 
 

 

Stratejik Amaç -7 

Hizmet içi eğitim çalışmalarına önem 

verilerek, yapılan eğitimlerden katılanların 

en etkin şekilde faydalandırılması  

 

Hedef -1 

Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların 

gelişmelerinin ve performans artışlarının sağlanması 

için çalışanların niteliğine göre öncelikle verilmesi 

gereken eğitimleri tespit ederek,  ihtiyaca göre 

programlar hazırlanmasına destek verilecektir. 
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2.2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 

 Akademik, ve idari ve diğer personelimizin mevcut ve muhtemel beklentilerini karşılamaya 

yönelik hizmet sunmak ve çözümler üretmek. 

 Birim çalışanlarının Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde devam ettirilmesi ve birim imajı kurum 

imajıyla tutarlı kılmak. 

 İşimizi geliştirirken kurum içi ve kurum dışı dinamikleri göz önüne almak. 

 Başarı yönelimini, kurumsal hedefler doğrultusunda yönlendirmek, araştırmacı ve yenilikçilik 

kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

 Kişilerle iletişimde Kurumsal ve toplumsal nezaket ve görgü kurallarının bilincine varmak. 

 Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak. 

 "Üstün hizmet", "Kişiye özel ilgi" ve "samimi yaklaşım" ilkeleriyle akademik, idari ve diğer 

çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak. 

 Birim altyapı ve fiziksel olanakların standartlarla karşılaştırmasını yaparak mekan iyileştirme ve 

dönüştürme planının oluşturulmasını sağlamak. 

 Tüm süreçlerimizi ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek. 

 İdarenin ve çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak. 

 

 C. Diğer Hususlar 

 

 İstanbul Üniversitesi Kurumsal Otomasyon Projesi olan İSKOP Personel Otomasyonundaki 

eksikliklerin giderilmesi, Elektronik Bilgi Yönetim Sistemleri ile birlikte e-imzanın  acil olarak 

hayata geçirilmesi Üniversitemiz açısından işlerin akışını hızlandıracağı, kolaylaştıracağı ve hata 

oranını minimuma düşüreceği için önemlidir. 
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3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI   (2014 YILI) 

 

 

   

 

 

 

         

 

 

EKONOM

İK KOD 
  

2014 

Merk.Bütçe.

Kan.Ver.Öd.

TL 

Eklenen 

TL. 

Düşülen 

TL. 

Toplam 

TL. 
Harcama TL. 

Kalan 

TL. 

01 Personel 

Gid.  
17.766.00 413.116.31   18.179.116  

01.1 Memurlar  5.345.000 270.010  5615.010 5615.010  

01.2 Sözleşmeli 

Personel  
 33.864.31   33.864.31  

01.3 İşçiler       

01.4 Geçici 

Personel 
      

02 Sosyal 

Güvenlik 

Kurumların

a Devlet 

Primi 

Giderleri 

971.000 109.242   1080.232  

02.1 Memurlar 971.000 105.00   1.076.000  

02.2 Sözleşmeli 

Personel 
 4.232   4.232  

03 Mal ve 

Hizmet 

Al.Gid. 

45.000    44.092 610.72 

05 Cari 

Transferler 
11.405.00      

 Toplam       

 

 

 

KANUN 17.766.000 EKLENEN 375.020 

KBÖ  DÜŞÜLEN  

KESİNTİ  ÖDENEK  

KES. %  SERBEST  

  BLOKE  
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3.2.1.1  
3.2.1.2 . MEVZUAT BİLGİLERİ  

 

Kanunlar 

 

1. 657 Devlet Memurları Kanunu 

2. Yükseköğretim Kanunu (2547) 

3. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809) 

4. Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) 

5. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510) 

6. T.C. Emekli sandığı kanunu (5434) 

7. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 

8. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978) 

9. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353) 

10. 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 

11. Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) 

12. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

(6111) 

13. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (5018) 

14. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982) 

15. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) 

16.  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356) 

17. Ceza Muhakemesi Kanunu (5271) 

18. Tebligat Kanunu 

Kanun Hükmünde Kararname 

 

1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (124) 

2. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması 

Hakkındaki Kararname 

3. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Sözleşmeli Bilişim Personeli Çalıştırılmasına İlişkin 

Hükümleri 

Bakanlar Kurulu Kararı 

1. Yükseköğretim Kurumlarına bağlı Devlet Konservatuarlarına Sanatçı Öğretim Elemanının 

sözleşmeli olarak çalıştırılmasına dair karar. 

Tüzük 

 

1. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 

Yönetmelik 

 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2809.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5978.pdf
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mevzuat.gov.tr%2FMevzuatMetin%2F1.5.6353.doc&ei=hVL7UsPYN4vNygPmjYKwBA&usg=AFQjCNFtVsSYVKSUcUwZ2fwptocUwHh48A&bvm=bv.61190604,d.bGQ
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf
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1. Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat Ve İşleyiş Yönetmeliği 

2. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 

3. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Ve Bilimsel Denetim 

Yönetmeliği 

5. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 

6. Doçentlik Sınav Yönetmeliği 

7. Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında 

Yönetmelik 

8. Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği 

9. Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

10. Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 

11. Tıpta Ve Diş hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

12. Taşınır Mal Yönetmeliği 

13. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

14. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

 

 

 

3.2.1.2 FAALİYETLER 

 

 Diğer kurumlardan 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan ve Üniversitemize naklen tayin 

talebinde bulunan 30 personelin naklen ataması yapılmıştır. 

 Yıl içinde bir üst öğrenimi bitiren 468 personelin ve daha önce S.S.K. ve Bağ-Kur hizmetleri 

bulunan  20  personelin bu hizmetleri değerlendirilerek intibakları yapılmıştır. 

 2300 personelin derece terfi, 1837kademe terfi işlemi yapılmıştır. 

 2014 yılı 1. 6 aylık ve 2. 6 aylık İl Brifing raporları çıkarılarak İstanbul Valiliğine gönderilmiştir. 

 İç Kontrol Standartları çalışma raporları Strateji Daire Başkanlığına gönderilmiştir. 

 2014 yılı Aralık  ayı itibariyle 1701 personele 18  adet hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 

 2014 yılı Aralık  ayı itibariyle 1960 personele 184 saat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

verilmiştir. 

 Üniversitemizde görev yapan 75 personel başka kurumlara naklen tayin olmuştur. 

 2014 yılında  657  4/B sözleşmeli personel olarak 115 personel alımı yapılmıştır. 

 657 4/B sözleşmeli personelden istifa eden 23 kişinin ayrılma işlemi yapılmıştır. 

 375 SKHK uyarınca 5 adet Sözleşmeli Bilişim personeli alımı yapılmıştır. 

  Sürekli işçi kadrosunda çalışan personelden 33 kişisi emekliliğe sevk edilmiştir. 

 Üniversitemizden naklen ve açıktan atama yoluyla atanan 929 personelin özlük dosyası 

gönderilmiştir. 

 657 4/B sözleşmeli personelden 10 kişi 657 kadrosuna atanmıştır. 

 2325 adet personel kimliği çıkartılmıştır. 

 Emeklilik süresini dolduran 217 personel emekliliğe sevk edilmiştir. 

 Üniversitemiz Personelinin hastalık nedeniyle almış olduğu sağlık raporları çeşitli nedenlerle 

alınan heyet raporları bayan personelin doğum öncesi ve doğum sonrası almış olduğu izinler 

Personel programına işlenmiştir. 

 Yıl içerisinde 7 günden fazla rapor alan Rektörlük Teşkilatı personeli tespit edilip gereğinin 

yapılması için  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. 

 Yıl içinde 40 günden fazla rapor alan personelin raporları ilgili birimlere iade edilerek heyet 

raporuna dönüştürülmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 
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  2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Üniversitemiz öğretim elemanlarından1913 öğretim 

elemanı yurt dışında, 1485 öğretim elemanı yurt içinde kongre, konferans seminer ve benzeri 

toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmak, araştırma ve inceleme 

gezileri yapmak , araştırma ve incelemenin gerektiği yerlerde bulunmak üzere  

görevlendirilmeleri yapılmıştır. 

  657 sayılı Kanunun 78. maddesi uyarınca  Üniversitemiz idari personelinden 146 kişi yurt 

dışında, 483 kişi yurt içinde mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek bilgilerini 

arttırmak veya staj yapmak üzere görevlendirilmiştir. 

 235Kişi 2547 Sayılı Kanunun 13.mad.b/4 fıkrası uyarınca görevlendirilmiştir. 

 Disiplin işlemleri Bürosu tarafından 167 adet soruşturma, 15 adet inceleme, 38 adet Bilgi edinme 

başvurusu cevaplama, 108 bilirkişi talebi ve 55 adet idare dava yapılmıştır. 

 

 

Dairemiz kayıtlarına  2014 yılında 42078 adet evrak girişi yapılarak ilgili personele havale edilmiş 

olup, 58419 adet evrak  çıkışı yapılmıştır. 

 

 

 

2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AYRILAN İDARİ PERSONEL SAYISI 

 

Kurum Değişikliği / Tayin 75 

İstifa 89 

Emeklilik 121 

Ölüm 7 

Diğer - 

TOPLAM 292 

 

 

 

 

2014 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVE BAŞLAYAN İDARİ PERSONEL SAYISI 

 

KPSS Sonucunda Atanan -- 

Naklen Atanan 30 

 Açıktan 

(SHÇEK)Sağ.Bak.+İstifaen+Sakat+Terörle 

Mücadele 

 

37 

Diğer 15 

Toplam 82 

 

 

 

 

 

 

2014 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN KURUM İÇİ ATAMALAR 

 

GÖREVDE YÜKSELME - 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 62 

Toplam 62 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

657 SAYILI KANUNA TABİ İDARİ KADROLARA 

UNVAN BAZINDA ATANANLAR 

   

SAKAT KONTENJANINDAN ATANALAR   

SINIFI ÜNVANI ADEDİ 

GENEL İDARE HİZMETLER Santral Memur 8 

GENEL İDARE HİZMETLER Memur 1 

YARDIMCI HİZMETLER Hizmetli 4 

SAĞLIK HİZMETLERİ Hayv.Sağlı.Memuru 1 

TOPLAM 14 

   

 

 

 

ÜNİVERSİTE DIŞI NAKİL İLE ATANANLAR 

 

   

SINIFI ÜNVANI ADEDİ 

GENEL İDARE HİZMETLERİ Bilgisayar İşletmeni 5 

GENEL İDARE HİZMETLERİ Memur 11 

SAĞLIK HİZMETLERİ Hemşire 3 

SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Teknikeri 2 

SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Teknisyeni 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ Laborant 1 

TEKNİK HİZMETLER Teknisyen 1 

GENEL İDARE HİZMETLERİ Sekreter 1 

GENEL İDARE HİZMETLERİ Ayniyat Saymanı 1 

GENEL İDARE HİZMETLERİ Sağlık Memuru 1 

GENEL İDARE HİZMETLER Şoför 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI Uzman Tabip 2 

TOPLAM 30 

   

İSTİFAEN GERİ DÖNENLER   

   

SINIFI ÜNVANI ADEDİ 

TEKNİK HİZMETLER PROGRAMCI 1 

TOPLAM 1 
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DİĞER (YENİDEN ATANMA, 657'YE GEÇİŞ VS.) ATANANLAR 

   

SINIFI ÜNVANI ADEDİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Teknikeri 2 

SAĞLIK HİZMETLERİ Ebe 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ Uzman Tabib 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ Biyolog  1 

GENEL İDARE HİZMETLERİ Memur 1 

GENEL İDARE HİZMETLERİ Şoför 1 

GENEL İDARE HİZMETLERİ V.H.K.İ 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ Hemşire 6 

TEKNİK HİZMETLER Kütüphaneci 1 

TOPLAM 15 

 

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

  

2014 YILI AKADEMİK KADRO 

SAYILARIMIZ 

  

   

ÜNVANI DOLU BOŞ 

PROFESÖR 1531 159 

DOÇENT 566 47 

YARD.DOÇ. 879 76 

ÖĞR.GÖR. 125 29 

ARAŞ.GÖR. 2010 880 

OKUTMAN 200 29 

UZMAN 84 48 

EĞİT.ÖĞR.PL.  0 2 

ÇEVİRİCİ  0 1 

TOPLAM 5395 1290 
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2014 YILI İDARİ KADRO SAYILARIMIZ 

 

ÜNVANI DOLU BOŞ 

GENEL İDARE HİZMETLERİ  1984 1250 

SAĞLIK HİZMETLERİ 3162 1627 

TEKNİK HİZMETLER 515 234 

EĞİTİM – ÖĞRETİM HİZMETLERİ 5 2 

AVUKATLIK HİZMETLERİ 9 3 

DİN HİZMETLERİ 2 1 

YARDIMCI HİZMETLER 942 1476 

4-B SÖZLEŞMELİ 167 411 

İŞÇİ 689 345 

TOPLAM 7745 5349 

 

2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı 66’dir. 

 

2914 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca sözleşmeli öğretim elemanı sayısı 74’dir. 

 

2547 sayılı kanunun 31. maddesine göre çalışan personel sayısı 1254’dir. 

 

2547 sayılı kanunun 40 a. maddesine göre çalışan personel sayısı 1902’dir. 

  

 

2014 yılında 2547 sayılı kanunun 40/a, 40/b ve 40/d maddeleri uyarınca üniversitemizden devlet ve vakıf 

üniversitelerine yapılan görevlendirmeler. 

 

 

 

  

Görevlendirmeye esas 

madde. 

Devlet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi 

40/a 129 706 

40/b 2 17 

40/d 34                                             12 
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4.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 Güçlü Yönler (Üstünlükler) 

 

 Personel Dairesinde görev yapan personelin eğitim düzeyinin yüksek olması 

 Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık, insan kaynaklarına saygılı olması 

 Yüksek Öğretim Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Diğer birimler ile                         

                  güçlü bir işbirliği içerisinde olması 

 Hiçbir menfaat ve çıkar beklemeksizin verilen hizmetlerde daima güler yüzlü, hoşgörülü,  

                  özverili olması 

 Mevcut iş disiplinine, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun hareket etmesi 

 

            Zayıf Yönler  

 

 Çalışan ve ayrılan personelin özlük dosyalarının muhafaza edildiği arşivin fiziksel                                                    

                  özelliklerinin ve arşiv alanının yetersiz olması. 

 Çalışan personelin görev yaptıkları bürolarda çok kalabalık gruplar halinde çalışmak zorunda   

      olmaları.  

 Çalışan personelin ödüllendirilmesine yönelik mevzuatta yeterli desteğin olmaması. 

 İş yükünün çok fazla olması. 
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