
Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

Memur

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı-Fakülte Sekreteri

Diğer idari personel

08:00-12:00 / 13:00-17:00

Personel işleri ile  ilgili tüm işleri mevzuat çerçevesi içerisinde 

yürütmek.







































Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemini oluşturmak ve alınan kararları kurul üyelerine ve ilgili

birimlere göndermek.  

Akademik ve idari personelin almış oldukları eğitimleri ve katıldıkları toplantıları düzenli olarak tablolara işler

Yapılan tüm işlerde gizlilik ilkesine riayet etmek.

Akademik personel alımı sürecindeki tüm işleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

Akademik ve idari personelin görevden ayrılış, emeklilik işlemlerini yapmak. (Müstafi-İstifa-Naklen Tayin)

Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve  sonuçlandırmak.

Akademik ve idari  personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek.

Fakülte Kurullarına üye seçim işlemlerini takip etmek. Süresi dolacak kurul üyelerinin görev süresi uzayacak ise veya yerine başka

kurul üyesi gelecek ise 20 gün önceden ilgili form doldurularak  Personel Dairesi Başkanlığına göndermek.

Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile

bildirme, gerekli kesintinin yapılması için mali işler birimine teslim etmek, kadrosu başka birimlerde olanların birimler arası

yazışma işlemlerini yapmak.

Akademik ve İdari Personellerden kimlik talebinde bulunanların kimlik talep formunu sistem üzerinden Personel Dairesi

Başkanlığına göndermek.

Akademik personelin görev süresi uzatımını engeç 20 gün öncesinde Bölüm Başkanının teklifi ile Yönetim Kurulu kararından sonra

atama kararnamesinin tarihini dikkate alarak yeniden atama formu-33' ü doldurmak ve onaydan sonra Personel Dairesi Başkanlığına

göndermek.

Akademik ve idari personelin tüm izin işlemlerini takip etmek ve her ayın ilk günü Personel Dairesi Başkanlığına EBYS üzerinden

göndermek, asıllarını da elden teslim etmek.

Dekanlığa, vekalette form-6   Fakülte Sekreterliğine vekalette  form-7'yi doldurmak ve  EBYS üzerinden Personel Dairesi 

Başkanlığına göndermek. Daha sonra göreve başlayan Dekan ve Fakülte Sekreterinin göreve başladığı tarihini EBYS üzerinden üst 

yazı ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Günü gelen miadlı evrakları takip etmek ve üst yazısını Personel Dairesi Başkanlığına EBYS üzerinden göndermek.

Personel nakil formu ile, ilişik kesme formunu düzenlemek.

Bağlı olduğu Birim ve Birim Amiri

Görevi Başında Olmadığı Zamanda Vekalet Edecekler

Çalışma Koşulları 

İşin Temel Fonksiyonu

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak.

Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak.

Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları EBYS üzerinden yapmak.

Akademik ve idari personelin terfi ücretsiz doğum izni, ücretsiz izin askerlik işlemlerini (gidiş-dönüş) unvan değişikliği işlemlerini

Hizmet Takip Programına işlemek.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PERSONEL İŞLERİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Doküman No: ST 2.2.11

Ünvanı

Görev Yeri















SÜREÇLER İMZA

Hazırlayan

YETKİLERİ

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

İmza yetkisine sahip olmak.

ADI-SOYADI

İç Kontrol Çalışma Grubu

Akademik ve idari personellerden mal bildirimde bulunanların beyanname formunu gizli zarf içerisinde hazırlayıp üst yazısı ile

Personel Dairesi Başkanlğına EBYS'den göndermek ve aslını elden teslim etmek. 

Fakülte Sekreterinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Personel  işleri memuru  yukarıdaki işlemleri yerine getirirken Fakülte Sekreterine, Dekan Yardımcısına ve Dekana karşı sorumludur.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 40/a maddesi ile 31.maddesine göre diğer birimlerden Fakültemizde derse girecek öğretim

elemanları  ile ilgili yazışmalarını Güz/Bahar dönemlerinde eğitim-öğretim başlamadan gerekli tüm işlemlerini yapmak.


