
Görevin Adı : PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ 

Görevin Kapsamı : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Görevin Tanımı :

Meslek Yüksekokulunun Kuruluş Amaç ve İlkeleri Doğrultusunda Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini gerçekleştirmek için yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekli görülen tüm

çalışmaları yapmak.  

Üst Yönetici : YÜKSEKOKUL  SEKRETERİ 

Görevi ve Sorumlulukları :
1. Akademik ve idari personein atanma, terfi, görevde yükselme, görev süresinin uzatımı ile ilgili iş ve işlemlerin takibi ve değişikliklerin arşivlenmesi. 

2. Akademik ve idari personelin  istihdam sürecince kadro taleplerinin bildirilmesi.. 

3. Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması. 

4.Akademik ve idari  personelin mal bildirim işlemlerinin takip edilmesi ve Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi. 

5.Birimde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak. 

6. Akademik ve idari personelin yurtiçi/yurtdışı görevlendirme işlerinin takibi ve işlemlerinin yapılması. 

7. Akademik ve İdari Personelin  yıllık izin ve mazeret izinlerini hazırlamak,  takip etmek. 

8. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek. Muhasebe birimine bildirmek. 

9.2547 Sayılı Kanun'un 40/a ve 31. maddelerine göre görevlendirilen öğretim elemanlarının ders görevlendirme işlemlerinin takip edilmesi. 

10. Akademik ve idari personelin her türlü özlük hakları ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılması. 

11. Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılmasının sağlanması. 

12. Akademik personel alımı ile ilgili kadro ilanlarını takip etmek. 

13. Akademik personel alımı ile ilgili olarak sınav işlemlerini takip etem, gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

14. Başvuru yapan kişilere özlük hakları ile ilgili istemleri sonucunda doğru, tam ve yönlendirici bilgiler vermek.

15.Saklanması gereken ve gizlilik özelliği olan dosya, yazı ve belgeleri en iyi biçimde korumak.

16..Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar. 

17.Yapılamayan yada yapılan işler konusunda  Yüksekokul  Sekreterine bilgi vermek. Yapılamayan işleri gerekçeleri ile birlikte açıklamak. 

18. Yazı işleri birimine yardımcı olmak. 

19. Okul idaresinin verdiği diğer işleri yapmak. 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV TANIMLARI



20. Biriminizle ilgili yazışmaları "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapmak. 

21. Elektronik Belge Yönetim Sistemine gelen her türlü dilekçe, gizli yazı ve hizmete özel yazılar Yüksekokul Müdürü'nün ve Yüksekokul Sekreterinin havalesi ile işlem 

görecektir. 

22. İşlem yapılan hür türlü yazışma "Standart Dosya" düzenine uygun olarak arşivlenecektir. 

23. 657 Sayılı Kanun'un 11. Maddesini Uygulamak. "Devlet Memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri 

yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar."

Malzemeler : Bilgisayar, Yazıcı, Faks, Büro malzemeleri 

Gözetim : Memur

Mali Sorumluluk : Yok

Çalışma Koşulları : Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesi


