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Temel ig ve Sorumluluklar
Rektcjr[ig
j*':.Tl:.1:11 n1aU]tl1.??]13:, ve Rektor[ikle ilgili yazrsmatarrnrn yaprtmasr, bitgiterin grincelenmesr,
2- Universitemiz RektdrlLi$rince 2547 Sayrlr Kanuna istinaden nakil
atamalarr yaprlan veya ayrrlrglafl onaylanan (emeklilik, istifa,
nakil' gorev stiresinin sona ermesi vb.) tLim akademik personelin sistemlere
veri girigi ve sistemden grkrglarrnrn yaprlmasr (sGK
Bildirimi, sPTS (saflrk Bakanlrfr Personel Takip sistemi), PAGO (Hastane
Bilgi iglem srstemi) ve (Dekanhk Bilgi sistemi), (ASAL sevk
Tehiri / tptali)
3- 2547 saytlt Kanunun 38' ve 39. maddelerine istinaden talep edilen gorevlendirme (Kongre
vb. bilimsel toplantr, bilgi gdrgri
artlrma ve uzun stireli yurt drgr gcirevlendirmeler) yazrgmalarrnrn yaprlmasr,
takibi ve gerekli sistemlere

1- Universitemiz

iglenmesi.

4- Akademik personelin senelik, mazeret, do!um izni; ricretsiz izin ve raporlarr ile
ilgili sistem giriglerinin ve gerektifinde
yazrgmalarrnrn
yaprlmasr.

5- Anabilim Dalr BaSkanlrklartnca yaptlan kadro talepleri ile ilgili Rektorh..iEe yazrgmalarrnrn
yaprlmasr.

6- Arastrrma gcirevlilerinin yeterlilikleri ve stireli atanan 6$retim elemanlarrnrn
iDr, Ogretim riyesi, o$retim gdrevlisi, uzman, 13/b4- aragtlrma gorevlisi) uzatma galtSmalarrntn ve buna ballr iglemlerinin (ASAL sevk Tehiri
uzatma, sistemlere iglenmesi,; yaprlmasr.
7- Akademik personelin intibak ve terfi iglemleri ile ilgili yazrgmalarrn yaprlmasr.
8- Uzmanlrk slnavlna girecek araStlrma gdrevlilerinin evraklarrnrn kontrolri, Fakrjlte yonetim Kuruluna
sunulmasr, sisteme
iglenmesi, srnav sonrasr uzmanlrk evraklarr ile ilgili yazrgmalarrn yaprlmasr.
9- Akademik personelin hizmet gizelgesi, hizmet birlegtirilmesi, galrgma belgesi (eg
durumu, dogentlik, vize iglemleri vb.) ve mal
bildirimi ile ilgili yazrgmalan yaprlmasr
L0- Ttpta Uzmanlrk Srnavr (TUS) ve Yan Dal Uzmanlrk Srnavr (YDUS) talepleri
ile ilgili taleplerin
topranmasr,

11- Trpta ve Di5 Hekimlifinde Uzmanlrk Egitimi YOnetmelifine istinaden talep halinde
onceki eiitim srjrelerinin, zorunlu

rotasyonlartn efiitim sriresinden saytlma iglemleri; ayrrca egitim stire ve rotasyon stire
defigiklilerinin takibi.
12- Ttpta uzmanltk EEitimini yurt drgtnda yapan ve denklik srnav igin bagvuru iglemlerinin
takibi ve ilgili yazrgmalarrn yaprlmasr.
13- Af kapsamtnda, Mazeretsiz Gegig, Eg Durumu Geqigleri ile ilgili bagvuru yazrgmalarrnrn yaprlmasr
ve takibi
14- Kimlik Bilgi Formlarr, Teslim Tebellti! Belgeleri ve iade edilen kurum kimliklerinin
Rektctrlrige iletilmesi.
15- Dekanrn ve Faktilte Sekreterinin verdiii di
yerine getirmek

Giirev Bilgisinin Temin Edildili yerler
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YASAL DAYANAKIAR

- 657 Sayrlr Devlet Memurlarr Kanunu
- 2547 Sayrh Yriksekofretim Kanunu
-2914 sayrll Personel Kanunu

-ilgili Kanun, Tr.izrik, yonetmelik ve
YOnergeler.
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Yukarrda agrklanan temel ig ve sorumluluklara iligkin gorev tantmtnl okudum. Gorevimi burada belirtilen
kapsamda ilgili kanun ve mevzuatlar gergevesinde yerine getirmeyi kabul ediyorum,
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