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2017 YILI ÖZET RAPORU 

 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 1 Şube Müdürü V. 1 Şef V. ve 6 memur ile 

2017 yılı içerisinde Üniversitemiz tüm personel hareketliliği başta olmak üzere atananlar, 

ayrılanlar, kadro işlemleri, 35. madde kapsamında görevlendirmeler, ÖYP, ÜNİP, Yabancı 

Uyruklu personel işleri, gizli sicil işlemleri, arşiv ve dosyalama işlemleri, hizmet 

değerlendirmeleri, hizmet birleştirmeleri, izinler, intibaklar gibi genel olarak yapılan ve rutin 



olarak takip edilmesi, sürekliliklerinin sağlanması ve iş akışlarının geriye dönük kontrollerinin 

yapılması uygulamaları yapılmıştır. 

 

Ayrıca Daire Başkanlığımız bünyesinde görev yapan ve havuzda bulunan 

personellerinin maaş, yolluk-yevmiye ödemeleri, doçent ve profesör kadrosunda 

görevlendirilen kurum içi ve kurum dışı jüri üyelerine yapılan ödemeler ile Üniversite 

genelinde emekli olanların emekli ikramiye ödemeleri ve SGK MOSSİP faturalı-faturasız 

alacak ödemeleri bütçemiz oranında yapılmıştır. 

 

Müdürlüğümüzce kullanılan Personel Özlük İşleri otomasyonuna ayrılan ve görev 

yapan tüm akademik ve idari personellerin memuriyetlerinin başlangıcından görev yaptıkları 

süreler, eğitim bilgileri, aile bilgileri, öğrencilik bilgileri, hizmet durumları, özlük bilgilerinin 

tamamı ile terfi işlemleri, görev süresi takibi ve idari görevler, vekalet görevleri gibi verilerin 

tamamı otomasyona entegre edilmiştir.  

 

Yine 2012 yılı içerisinde Başbakanlık Genelgesi ile SGK HİTAP veri tabanına personel 

hizmet bilgilerinin aktarılması kapsamında veriler günlük olarak aktarılmaktadır. 

 

Müdürlüğümüzce, Üniversitemizde kullanılmaya başlanan EBYS otomasyonu ilk 

günden itibaren en verimli şekilde kullanılmaya başlanmış ve Aşağıda tablolar halinde yer 

alan EBYS de işlem yapılan evrak sayıları (kişi bazında tablo) kadar işlem yapılmıştır. Ancak 

EBYS de yapılan işlemler Müdürlüğümüzce yapılan işlerin ortalama %30 una ancak tekabül 

etmektedir.  

 

%70 oranında ki işlemlerimiz ise; 

 

1-Akademik personel kadro işlemleri (iptal-ihdas, tenkis-tahsis, kadro aktarmaları, 3 

aylık bildirimler YÖKSİS, DPB, Maliye Bakanlığı otomasyonlarına veri aktarımı) 

 

2-Personel özlük işlemleri, tayin, terfi, emeklilik, izinler, görevlendirmeler, askerlik, 

1416 sayılı Kanun kapsamında eğitim gören öğrenci işlemleri, UNİP kapsamında ki işlemler, 

Yabancı Uyruklu personel işlemleri, birim dışı ders görevlendirmeleri işlemleri, HİTAP 

işlemleri,  dosyalama işlemleri vb. 

 

3- İdari personelin gizli sicil ile Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırması işlemleri, 

 

4-Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin personel işleri başta olmak üzere kurum 

içi ve kurum dışından bilgi almak isteyen çok sayıda kişiye danışmanlık hizmetleri 

sunulmuştur.  

 

5-Çalışma Belgesi, Hizmet Belgesi, Pasaport işlemleri yapılmıştır. 

 

6-Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemlerin tamamı arşivlenmiştir. 

 



 

SAYILARLA AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

*İlgili mevzuat kapsamında toplam 2081 adet görevlendirme işlemi yapılmıştır. 

*İlgili mevzuat kapsamında toplam 1514 adet izin işlemi yapılmıştır. 

*SGK HİTAP veri tabanına 1506 adet hizmet bilgisi girişi yapılmıştır. 

*Öğretim Elemanı kadrolarına atama izni alınması kapsamında 158 kadroya aktarma ve 

kullanma izni istenmiştir. 

*Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarından 46 adet kadro ilan edilmiş olup 

46 adet öğretim elamanın alımında toplam 479 aday müracaat etmiş ve her adayın dosyası en 

az 3 er defa kontrol edilerek sonuçlar alınmıştır. İlana çıkılacak her kadro için kadro aktarma 

kadro kullanma izni, ilan işleri, ön değerlendirme, değerlendirme ve sonuçların ilan edilmesi 

işlemleri yapılmıştır. 

* Akademik Büro Şube Müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde toplam 353 kararname 

düzenlenmiş ve 340 akademik personelin kademe, derece terfileri yapılmıştır. 

*Öğretim Üyesi kadrolarından 78 adet kadro ilan edilmiştir. Doçent ve Profesör 

kadrolarına başvuralar alınarak süreçlerinin tamamı müdürlüğümüzce yapılmıştır. Yardımcı 

Doçent kadroları ise başvuruları ilgili birimler tarafından alınarak atama teklifleri sonrası 

süreçleri müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

*Kadro İşlemleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulu Kararı ile 135 akademik personelin 

Derece Değişikliği yapılmış, Boş kadrolardan 38 adedinin unvan ve dereceleri değiştirilmiş 

olup 21 adet saklı (tutuklu) bulunan kadrolarımız serbest bırakılmıştır. 

*Kadrolu olarak 67 personel açıktan ve naklen atanmıştır.  

*Sözleşmeli yabancı uyruklu olarak 2 personel atanmıştır. 

*Akademik personelden 27 kişinin unvan değişikliği suretiyle ataması yapılmıştır. 

*2547/40/b maddesi uyarınca 1 personel üniversitemizde görevlendirilmiştir. 

*ÖYP kapsamında 2547/50-d maddesi uyarınca görev yapanlardan 56 kişi aynı 

Kanunun 33/a maddesi kapsamında atamaları yapılmış olup 12 kişi 50/d statüsünde kalmıştır. 

*Kadrolu 27, Yabancı Uyruklu 3, 40/b maddesi uyarınca 1 personel olmak üzere toplam 

31 kişi Üniversitemizden ayrılmış ve işlemleri yapılmıştır. 

 *Üniversite geneli kadrolu akademik personel sayısı 2017 yılı içerisinde %7.75 

oranında artarak 542 sayısına ulaşmıştır.  

            * 2017 yılı kadrolarından olup atama ve unvan değişikliği bekleyen 34 kişinin 

atamasının yapılması planlanmaktadır. 

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

 

*Ebys’de Kurum İçi Ve Kurum Dışı Gelen Evrakların Sevk Edilen Evrak Sayısı:  8665 

 

*Akademik Personel Şube Müdürlüğü Toplam Giden Evrak sayısı : 2144 

 

*Ebys’de toplam işlem yapılan evrak sayısı :10809  

*Ebys dışı oluşturulan evrak sayısı :509 



Ebys’de Kurum İçi Ve Kurum Dışı Gelen Evrakların Sevk Edilen Kişilere Göre Dağılımı   

 

 

 

 

Başkanlık Bütçesi Şube Müdürlüğümüzce Yapılmakta Olup Bütçe Giderlerimiz Toplam 

Yapılan Harcama/Ödeme Tutarı 2.118,200 TL Olup Dağılımı Aşağıda Tabloda 

Belirtilmiştir. 

 

 

  

2017 

BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2017 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

GERÇEK. 

ORANI 

YTL YTL % 

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI     

01 - PERSONEL GİDERLERİ 737.000,00 857.800,00 116,39 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

116.000,00 131.400,00 

113,27 

03 - MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

72.000,00 75.000,00 

104,16 

05 - CARİ TRANSFERLER  
1.054.000,00 1.054.000,00 100 

 

 

2018 YILI PLANLANAN FAALİYETLER 

 

* 2018 yılı içerisinde Üniversitemize öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 

yapılacak atama sayısı belirlenmemiş olup belirlendiği takdirde gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. 2017 yılı içerisinde Üniversitemizden ayrılan araştırma görevlilerinden Merkezi 

Adı Soyadı Ünvanı 
EBYS de işlem 

yaptığı evrak sayısı 

Veysel ALBAYRAK Şube Müdürü V. 3394 

Abdullah ARİ Şef  V. 1251 

Halit ÇAYCI Bilg.İşl. 694 

M.Can ATALAY Bilg.İşl. 607 

Yunus KAYAOKAY Bilg.İşl. 696 

Süleyman POLAT Bilg.İşl. 616 

Gülten ŞAHİN Bilg.İşl. 1331 

Onur POLAT (01.12.2017 tarihinden sonra) Bilg.İşl. 76 

 Toplam 8665 



Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetvelinde belirtilen hükümler doğrultusunda 4 adet araştırma 

görevlisi için kadro çalışmaları yapılacaktır. 

* 2018 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerinden gelecek olan öğretim üyesi taleplerine göre 

gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

* 2018 yılı içerisinde Başkanlığımız/Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında ki rutin ve takip 

edilmesi gereken iş ve işlemlere devam edilecektir. 

* 2018 yılı içerisinde İdari Personele yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri Müdürlüğümüz 

sorumluluğuna verilmiş olup ilgili planlar ve yönerge hazırlanma aşamasındadır. 

* 2017 yılı kadrolarında olup atama bekleyen ve unvan değişikliği yapılması planlanan 51 

kişinin atamasının yapılması planlanmaktadır.  

 

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A- Üstünlükler  

 

-Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetler deneyimli, güvenilir, özverili, eğitim seviyesi 

yüksek, görev bilincine sahip sistemli çalışan az sayıda personel ile yürütülmektedir. 

 

 -Kanun ve yönetmeliklerinin uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri 

verebilecek kadar bilgi ve deneyimli personele sahip olmak. 

       B - Zayıflıklar 

 

 -Personel sayısının azlığı. 

           -Başarı ve Ödüllendirme mekanizmasının olmaması.  

 Değerlendirme 

 

a) Müdürlüğümüz ve çalışanları top yekün olarak faaliyetlerimizin etkin, verimli ve 

sürekliliği için tüm personeli ile birlikte her türlü zorluğa karşı fedakarca 

çalışmaktadır. Teknik makine, tesisat, donanım, yazılım ve maddi destek 

konusunda da verilecek destek ve yardımlarla stratejik amacımıza ulaşmaya üst 

seviyede görev anlayışı olarak telakki etmektedir. 

 

b) Müdürlüğümüzce fiilen görev yapan Akademik personelin özlük işlemlerini 

(atanmasından emekliliğe kadar her türlü işlemlerini ) manuel/otomasyon 

sistemlerine entegre etmede ve işlemede büyük bir gayret ve azim ile 

sürdürülmektedir. 



 Öneri ve Tedbirler 

Başkanlığımız stratejik amaçlarını yerine getirebilmek için tüm personeli ile yoğun bir 

şekilde çalışmaktadır. Verilecek destek ve yardımlarla (teknik destek, personel desteği, 

performansı artırıcı destek vb.) birlikte stratejik amacımıza ulaşacaktır. 

Başkanlığımız personel, oda, fiziki mekan, demirbaş ve büro malzemesi temini, insan 

kaynakları ihtiyaçlarının karşılanarak teşkilatlanmasının tamamlanması, personeline eğitim 

verilmesi ile daha iyi işler başaracağı düşüncesindeyiz. 

 

 

 

 

 

 


