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 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

Başkanlığımız; Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili 

çalışmalar yaparak personel hareketliliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli tedbirleri 

almakta ve buna dayalı olarak yayınlanan her türlü Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ile 

Yönetmelikler, Tüzükler ve Genelgeleri takip etmekte ve uygulamaya koymaktadır. 

Başkanlığımız bünyesinde 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 3 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 3 

Memur ve 2 Hizmetli olmak üzere toplam 13 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımız, 

Üniversite genelinde 273 kadrolu ve 23 sözleşmeli yabancı uyruklu toplam 524 akademik 

personel, 286 idari personel ile 250 sürekli işçi, 4 kadrolu sürekli işçi,7 4-B sözleşmeli 

personel olmak üzere toplam 547 personelin kadro, atama, özlük, sağlık, izin, görevlendirme 

ve emeklilik gibi işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. Halen Başkanlığımıza 

bağlı 3 şube müdürlüğü faaliyet göstermektedir:  

1-Akademik Personel Şube Müdürlüğü 

2- İdari Personel  Şube Müdürlüğü 

3- Arşiv/ Sicil Şube Müdürlüğü 

 

Personel Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara dayandırılarak hazırlanmış olup, Üniversitemizin 

misyon ve vizyonuna uygun, bilimsel değerlerini geliştirmeye yönelik hedeflerle düzenlenmiş 

ve sunulmuştur.  

2021 yılında planlanan hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 2020 yılı 

içerisinde düzenlenmiş eğitimlerde görev alan eğiticiler başta olmak üzere tüm kursiyerlere ve 

hizmetiçi eğitimin hazırlanması ve uygulama aşamalarında görev alan personelimize 

katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

Bilgilerine arz ederim.  

                                                                                                               İsmail YILDIRIM 

                                                                                                                 Personel Dairesi Başkanı 



 

 

    
   

 

               

I- GENEL BİLGİLER 

          A. Misyon ve Vizyon 

Misyon 

İnsan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel 

sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, idari ve akademik personelin atama, 

özlük, kadro ve emeklilik işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek, üniversite genelinde yer 

alan özlük işleri birimlerini bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, 

uyumlu ve koordineli hizmet sunarak "ÖNCE İNSAN" odaklı bir anlayışla mutlu 

bireylerden oluşan mutlu  bir topluma ulaşmak amacını taşımaktır. 

Vizyon 

Üniversitenin insan gücü planlamasında en iyi teknoloji kullanarak, bilimsel veriler 

ışığında personel politikasını belirlemek, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde 

bulunmak. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak. 

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenleyerek eğitim 

seviyelerini en üst seviyelere çıkarmaktır. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan: Akademik ve İdari 

Personel Alımı, Atama, Terfi, Özlük, Sicil-Disiplin ve Eğitim hizmetlerimizi ve iş 

süreçlerimizi; Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere 

sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır. 

 

 

C. İdareye İlişkin Bilgiler 

1- Fiziksel Yapı 

   Personel Daire Başkanlığı Üniversitemiz Yenişehir Yerleşkesinde Rektörlük ek binasında 6 

odada hizmet vermektedir. 

 

 

 



 

 

    
   

 

 

           2- Örgüt Yapısı 
 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

                      

 

 

İsmail YILDIRIM 
Personel Dairesi 

Başkanı

Mehmet Ata 
ARSLAN İdari 

Personel Şube Müdür 
V.

Türkan DAĞ

Memur

Muhsin BULUT

Hizmetli

Sultan ÇELEBİ

Hizmetli

Mehmet URAL

Akademik Personel 
Şube Müdürü V.

Şeyma KAYMAK

Şef

Zehra ALTAŞ  
AKBALIK Şef

Emre BATUR

Memur

Ferhat KAPLAN 
Sicil Şube Müdür V.

Feraç TÜRK Şef

Ahmet ATAÇ 
Bilgisayar İşletmeni

Bilal KARTAL 
Memur

Muhsin BULUT

(Özel Kalem)

Sultan ÇELEBİ

(Özel Kalem)



 

 

    
   

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

SN Malzemenin Adı Miktarı 

1 Bilgisayar 14 

2 Dizüstü Bilgisayar 2 

3 Yazıcı 9 

4 Tarayıcı (Scanner) 1 

5 Fotokopi Makinesi 1 

 

 
 

 

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 

4857 sayılı İş Kanunu. 

5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu. 

3413 sayılı Çocuk Esirgeme Kanunu. 

6245 sayılı Harcırah Kanunu. 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu.  

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu. 

14
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3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu. 

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun. 

2019 yılı Merkezi Bütçe Kanunu 

Bu kanunlar başta olmak üzere hizmetin yürütülmesi sırasında uygulanması gereken 

diğer kanunlarla birlikte bu kanunlara dayalı olarak yayımlanan yönetmelik, tüzük, tebliğ, 

karar v.b. yürürlükteki mevzuatlardan oluşmaktadır. 

 

 

4- İnsan Kaynakları 

 

ÇALIŞAN PERSONEL TABLOSU 

SN Ünvanı Çalıştığı Servis Sayısı 

1 Daire Başkanı Personel Daire Başkanlığı 1 

2 Şube Müdürü Akademik Şb. Müdürlüğü 1 

3 Şube Müdürü V. İdari Şb. Müdürlüğü 1 

4 Enstitü Sekreteri Sicil Şb. Müdürlüğü 1 

5 Şef Sicil Şb. Müdürlüğü 1 

6 Şef Akademik Şb. Müdürlüğü 2 

7 Bilgisayar İşletmeni Sicil Şb. Müdürlüğü 1 

8 Memur (ş) Akademik Şb. Müdürlüğü 1 

9 Memur (Ş) İdari Şb. Müdürlüğü 1 

10 Memur (Ş) Sicil Şb. Müdürlüğü 1 

11 Hizmetli Özel Kalem 2 
    

 
  

Daire Başkanı 1 

Şube Müdürü 3 

Şef 3 

Bilgisayar İşletmeni 1 

Memur (Ş) 3 

Hizmetli 2 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

    
   

 

5- Sunulan Hizmetler 

   

 İdari ve akademik personelin açıktan atama izinlerine ilişkin tüm işlemleri yapmak,  

 İdari ve akademik personelin açıktan ve naklen atama onaylarını hazırlamak,  

 Nakil, istifa, müstafi vb. nedenlerle ayrılan idari ve akademik personele ait kadro boşaltma 

onaylarını hazırlamak,  

 İdari ve akademik personelin terfi, intibak, hizmet değerlendirilmesi gibi özlük haklarının 

takip ederek, değerlendirmelerini yapmak,  

 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olan personelin kademe terfilerini 

yapmak,  

Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin istekle, yaş haddi, malulen ve 

açıktan emeklilik işlemlerini yapmak,  

 İdari ve akademik personelin yıllık kadro çalışmalarını yapmak,   

 İdari personelin yan ödeme cetvellerini hazırlamak, ilgili yerlere bildirmek,  

 İdari ve akademik personelin kıdem yıllarını yıl sonu itibariyle hazırlamak,  

 İdari ve akademik personelden ceza soruşturması açılması gerekenler hakkında soruşturma 

işlemlerini yapmak,  

 Akademik personelin yurtiçi, yurtdışı görevlendirilmelerini hazırlamak,  

 İdari ve akademik personelin kadro cetvellerinin dolu-boş durumlarını takibini yapmak,   

 Üniversitemize naklen atanan personelin dosya devrini almak ve kontrolünü yapmak,  

 Üniversitemizdeki birimlerin ihtiyaçlarına göre idari ve akademik personel planlaması 

yapmak,  

 Askerlik görevi için ayrılanların ayrılışı, dönüşü ve hizmetlerinin değerlendirilmelerini 

yapmak,  

 Akademik personelimizin yurtdışı ve yurtiçi görevlendirme işlemlerinin yürütmek,  

(onayların alınması,  takibi ve diğer işlemlerin yapılması.)  

 Üniversitemizin akademik personel kadroları konusunda her yıl Mayıs ayından başlayarak 

yürütülen dolu, boş, saklı ve ihdas kadro çalışmalarını hazırlamak.  

 Her ayın ilk haftasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na akademik kadrolarda 

meydana gelen her türlü değişikliğin bildirilmek,  

 Her ayın sonunda dolu kadrolarda meydana gelen değişikliklerin (unvan değişikliği, 

naklen atanma ve ayrılma, istifa, emekli vs..) Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formları ile 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na bildirilmek,  



 

 

    
   

 

 Ayrıca, 3 aylık dönemler halinde periyodik bildirimlerini yapmak,  

 (Dolu-Boş kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesi.) 

 Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitülerden gelen teklifler doğrultusunda akademik 

personelin süre yenilemelerini yapmak,  

 Çocuk Esirgeme Kurumunda alınacak çocuklar için yapılacak sınavla ilgili yapılması 

gereken tüm işlemleri yapmak,  

 Görevde yükselme eğitimi ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,  

 Teknik Personelin Ek Özel Hizmet Tazminat onaylarını hazırlamak, ilgili birimlere 

bildirmek,  

 Üç ayda bir Maliye Bakanlığına gönderilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılı formaları 

hazırlamak,  

 YÖK'e her ayın sonunda gönderilen personel kadroları tablolarını hazırlamak,  

 Üniversitemizde görev yapan ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 32. maddesi gereği 

fiili hizmet zammı süresinde yararlandırılması gereken personelin işlemlerini yapmak,  

 Engelli Memurların istihdam fazlalığına ilişkin Başbakanlığa gönderilen formu 

hazırlamak,   

 Açıktan atanan aday memurların gerekli tüm işlemlerin takip ve kontrolünü yapmak.  

 Aday memurların asalet teklif yazışmalarını birimlerine hazırlatmak, takibini yapmak.   

 İdari ve akademik personelin geçici görevlendirme (yolluklu-yolluksuz) onaylarını 

hazırlamak,  

 İdari personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince birimlerin ihtiyaçları 

doğrultusunda geçici görevlendirme onaylarını hazırlamak,  

 Dolu kadro derece değişikliğine ilişkin ihdas-iptal cetvelleri hazırlamak,  

 Kurum içi, kurum dışı arayan personele işlemlerine ilişkin bilgi vermek,  

 YÖK, Maliye Bakanlığı,  Başbakanlık( Devlet Personel Başkanlığı) ile  yapılan işlemlerde 

telefonla iletişim kurmak, gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.   

 Üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personelle ilgili sorunları çözümlemeye 

çalışmak.  

 Birimlerden gelen ilan taleplerinin değerlendirilerek akademik ilanların yayına 

gönderilmesi, takibi ve gelen müracaatların kabul edilmesi atanmalarının hazırlanmak,  

 Ücretsiz izine ayrılanların onaylarının alınması ve diğer işlemlerini yapmak,  



 

 

    
   

 

 Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve 

Valilik makamlarınca aralıklı olarak istenen istatistiksel bilgilerin ivedilikle hazırlanarak 

zamanında göndermek,  

 Birimlere giden ve birimlerden gelen yazışmalar yapmak,  

 Tüm birimlerin ders görevlendirilmeleri,  yurtdışı ve yurtiçi görevlendirmelerini yapmak,  

 Üniversitemize açıktan ve naklen atanan akademik ve idari personelin özlük ve sicil 

dosyasının düzenlemek,  naklen atanan personelin devren Üniversitemize gönderilen özlük ve 

sicil dosyalarının kontrolünü yapmak, eksiksiz teslim almak, arşivleme işlemlerini yapmak,  

eksik evraklar hususunda ise yazışmalar yapmak,  

Bu görevler yerine getirilirken, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkiler 

kapsamında, gerek üst yöneticilere sorumlu olmakla birlikte, yukarıda belirtilen görevler 

yerine getirilirken uygulanmakta olan kanun ve yönetmelikler kapsamında yapılan 

işlemlerden bu kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlarda sorumluluğu devam ettiği gibi, 

01.01.2006 yılı başında uygulamaya geçen 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 

belirtilen hususlara karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Yine bu Kanunla Başkanlığımıza 

Harcama Yetkililiği görevleri verilmiştir.  

 

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Birimimizde verilen hizmetler Daire Başkanı tarafından periyodik olarak yönetim ve 

iç kontrol yapılmaktadır. 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri  

 

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 hizmet içi eğitim programlarını düzenleyerek,  

uygulamasını yapmaktır.  

 



 

 

    
   

 

Daire Başkanlığımızın hedefleri 

 

Üniversitemiz, akademik ve idari personelinin atama, nakil ve özlük haklarıyla ilgili 

yazışmaların birimler ve kurumlar arasında teknolojiyi kullanılarak hızlandırılması yoluyla 

zaman ve hak kayıplarının önlenmesinin sağlanması. Otomasyon programı çerçevesinde 

akademik ve idari personelin terfi işlemlerinin hak ettikleri tarihte tamamlanması. Personel 

otomasyonunun tamamlanması, tüm birimlere uygulanmasının sağlanması ve projeye katılan 

birimlerle birlikte hızlı ve doğru bir şekilde işlemlerin yürütülmesi. Personel otomasyon 

projesi çerçevesinde maaş otomasyon projesinin yeniden düzenlenmesine başlanması. 

 

  

 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler  

 

Üniversitemizde insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak birimlerin personel 

ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde organize etmektir. 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

3-Mali Denetim Sonuçları 

4-Diğer Hususlar 

 

         B- Performans Bilgileri 

 

 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

 

 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav hazırlıklarını başlatmak. 



 

 

    
   

 

 

 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yolu ile özellikle uzmanlık gerektiren alanlara 

nitelikli eleman almak. 

 

 Açıktan ve naklen üniversitemize atanacak ve Üniversitemizden ayrılacak olan İdari 

Personel tayinleri Rektörlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından birim ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurarak istihdam etmek. 

 

 Nitelikli idari personel ihtiyacını karşılamak için naklen üniversitemize gelecek olan 

personelin geçmiş hizmetini irdelemek. 

 

 4046 sayılı (özelleştirme) yasa gereğince Üniversitemize yapılan naklen atamalarda nitelik 

arama taleplerini Başbakanlığa bildirme. 

 

 Personelin bilgilerini, verimliliklerini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete 

ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak. 

 

 Eğitim Programlarının başarılı yürütülmesi için bütçe hazırlığı için girişimde bulunulacak. 

 

 Büro sayısının artırılabilmesi için talepleri bildirmek. 

 

 

2- Performans Sonuçları Tablosu 
 

 

 

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  
 

  
 

 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi  
 

  
 

 

5- Diğer Hususlar  
 

  
 



 

 

    
   

 

          IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

A- Üstünlükler  

 

 

Personel Daire Başkanlığı’nın Üniversitenin üst düzey kurum amirleri ile çıkan sorunlar 

hakkında bire bir rahat görüşebilmesi. Personelin özverili olması Personelin bilgi düzeylerini 

yükseltmeye gayret göstermesi. Personelin Elektronik ortamda çalışabilmesi, her memura bir 

bilgisayarın verilmiş olması. Personel ile ilgili hizmetlerin zamanında verilebilmesi. 

Personelin mevcut iş disiplinine sahip olmaya başlaması. 

B- Zayıflıklar 

 

Üniversitemiz yeni kurulması nedeniyle personel ve oda sıkıntısının olması nedeniyle 

istenilen düzeyde plan ve program yapılamamaktadır.  

 

C- Değerlendirme 

 

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

       Daire başkanlığımız asli görevleri  yanında, birimler arasında koordine 

sağlayarak, yazışmalarda ve kanunları uygulama yönünden itici güç olması 

bakımından aşağıda yer alan sorunlarının çözümüne öncelik verilmesi ayrı bir önem 

taşımaktadır.  

 

  

1-Akademik personele ödenmekte olan geliştirme ödeneğinden, idari personel de 

yararlanmalıdır. 

   

2-İdari personele yıl içinde hizmetiçi eğitim kursları verilmelidir. 

 

3-İdari personele yükselebilmesi yönünden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 

yapılmalıdır. 

 



 

 

    
   

 

 
 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. Mardin-31.12.2021 

                                                                                              İsmail YILDIRIM 

                                                                                          Personel Dairesi Başkanı 

 


