Askerlik İşlemleri

Terfi - İntibak İşlemleri

İzin İşlemleri

Mal Beyan İşlemleri

Pasaport İşlemleri

Kadro İptal - İhdas İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Görevden Ayrılma

Profesör (2547 Sk. 26. Md.)

2547 Sk. 35. Md. İşlemleri
2547 Sk. 31. Md. İşlemleri

Doçent (2547 Sk. 25. Md.)
2547 Sk. 39. Md. İşlemleri
Yardımcı Doçent (2547 Sk. 23. Md.)

2547 Sk. 40/a,b,d Md. İşlemleri

Öğr.Gör./Arş.Gör./Okutman/Uzman
(2547 Sk. 31,32,33. Md.)
ÖYP İlan ve Atama İşlemleri
1416 Sk. Atama İşlemleri

Görev Süresi Uzatma İşlemleri

İLANLAR

Rektör Atama Esasları

Açıktan(KPSS) ve Naklen Atama

Hizmet İçi Eğitim ve Asalet Tastiki

EMSS ve 92. Madde Atamaları

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
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35. Madde Görevlendirme İşlemleri

İlgili birimden görevlendirme yazısının ilgili ekleri ve yönetim kurulu kararı ile birlikte
gelmesi

İlgili birimin yönetim kurulu kararına istinaden Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınması

35. maddeyle görevlendirileceği Üniversiteye görüş sorulması

Uygun görüldü mü?

Hayır

Evet

Birime bilgi
yazısı yazılır

YÖK’e görevlendirilecek kişinin evrakları ve Üniversite Yönetim kurulu kararı ile birlikte
yazı gönderilmesi. (YÖK’e teklifte bulunulması)

Uygun görüldü mü?

Hayır

Evet

Kadrosu Tahsis Edilen Üniversiteye kişinin hizmet belgesinin gönderilmesi ilgili
Üniversiteden atanma onayının gelmesi

İlgili birimden Taahhüt ve Kefalet senedinin doldurtulmasının istenmesi

İlgili birimden ayrılış sorma
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31. Madde Görevlendirme İşlemleri

İlgili birim tarafından ekler alınarak(diploma, yeterlilik belgesi vb.) görevlendirme teklif
yazısı Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Görevlendirilecek öğretim
elemanı halen Resmi bir
kurumda çalışıyor mu?

Evet

Hayır

İlgilinin görev yaptığı kuruma görevlendirme
için yazı gönderilir. (Görüş isteme yazısı)

Gelen yazının olumlu olması halinde Yönetim
Kurulu Oluşmayan birim için Üniversite
Yönetim Kuruluna sunulur.

Görevlendirme teklif yazısı ve ekleri
incelenir. Yönetim Kurulu oluşmayan birim
için Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur.

Rektörlük Onayı hazırlanarak imzaya sunulur.

Rektörlük onayı ilgili birimlere gönderilir.

2015
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39. Madde Görevlendirme İşlemleri
Evet

Görevlendirme Uzun Süreli mi?

Hayır

İlgili birim tarafından
görevlendirme hakkında teklif
ve form Personel Daire
Başkanlığı’na gönderilir.

Uzun Süreli Yurtiçi-Yurtdışı
Görevlendirme İşlemleri

Görevlendirme ile ilgili birim
yönetim kurulu kararın
P.D.B.’gelmesi

Üniversite Yönetim Kurulu
Kararı alınması

Hayır

Yolluk/Yevmiye?

Hayır

Dekan, Enstitü ve
Yüksekokul
Müdürünün onayı
yeterlidir.

Otomasyona işlenip,
özlük dosyasına
konulmak üzere
arşive gönderilir.
Alınan karara istinaden
görevlendirme yazısının
Rektör onayına sunulması

Görev Süresi 7
günden uzun?

Evet

Evet

Yolluk/Yevmiye?

İlgili Fakültenin Yönetim
Kurul Kararına bakılır.

Hayır

Yönetim Kurulu
Oluşmamış birim için
Üniversite Yönetim
Kuruluna sunulur.

Gönderilen form Rektör
Onayına sunulur.

YÖK Başkanlığına
görevlendirme yazısının
yazılması
Rektör onayına sunulur.

İmzadan çıkan görevlendirme onayı ilgili birime ve
özlük dosyasına konulmak üzere arşive gönderilir.
2015
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40/a,b,d Madde Görevlendirme İşlemleri
2547 SK. 40/a md. Ders Görevlendirmesi
(Kurum İçi Ders Görevlendirme)

2547 SK. 40/d md. Görevlendirme
(Diğer Üniversitelerde Görevlendirme)

İlgili birim tarafından görevlendirme hakkındaki
teklif yazısı ve ekleri (F.Y.K.) P.D.B.’na gönderilir.

İlgili birimden gelen teklif yazısının ilgili ekleri ile
birlikte alınması

Görevlendirilmesi istenen kişinin çalıştığı birimden
uygunluk yazısının istenmesi

Görevlendirilmesi istenen kişinin çalıştığı kurumdan
uygunluk yazısının istenmesi

Uygun yazısına istinaden, olur yazısının Rektör
Onayına sunulması

İlgili birime Rektörlük olurunun gönderilmesi

2547 SK. 40/b md. Görevlendirme
(Diğer Üniversitelerde Görevlendirmeler)

İlgili Üniversitemizde görevlendirme isteğini içeren dilekçesini Rektörlüğe gönderilir.

Görevlendirme yapılacak birime konu hakkında görüş sorulur.

Görüşün olması halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur.

Üniversite Yönetim Kurulu kararına istinaden YÖK Başkanlığına gereği için, ilgilinin
üniversitesine ise bilgi için yazılır.

YÖK Başkanlığının uygundur yazısına istinaden ilgilinin kurumundan ayrılış, Üniversitemizde
göreve başlayacağı birimden başlayış tarihleri yazı ile istenir.

Ayrılış ve başlayış yazıları geldiğinde ilgiliye ait yazılar ekleri ile birlikte dosyasına kaldırılır.
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Yardımcı Doçent (2547 Sk. 23. Md.) Atama
İlgili birim tarafından ihtiyaç duyulan Yardımcı Doçent talebinin Kadro talep formu
ile teklif yazısı Rektörlüğe gönderilir.

İzinli Kadro var mı?

Hayır

Evet

Açık bulunan kullanım izinli Yardımcı doçentlik kadrosu
Rektörlükçe ilan edilmesi Bknz: İlanlar

Kadro Talebinin ÜYK’ya sunulması

Yardımcı Doçent başvurularının kadro ilanına çıkılan
birimlerce alınması
ÜYK kararı kadro talebinin YÖK’e
iletilmesi

Bayburt Üniversitesi senatosunca belirlenen Atama ve
Değerlendirme Komisyonu dosyaları incelenmesi
Komisyon Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesindeki
şartları taşıyıp taşımadığını belirlenmesi

YÖK yürütme kurulundan kadro izni
çıkması

İlgili birimce yabancı dil jüri üyelerinin oluşturulması ve
Sınav sonuçlarının aynı gün adaya tebliğ edilmesi
Yabancı Dil Sınavında başarılı olan adaylar için
oluşturulan Bilim Jürilerine ilgili fakülte tarafından
adayların bilimsel çalışma dosyalarının gönderilmesi
Olumlu olan Bilim Jüri raporlarının ilgili birimin Yönetim
Kuruluna sokularak kişinin atanması için ilgili yönetim
Kurulu kararının alınması

Evet

Kişi Başka Kamu
Kurumda Çalışıyor mu?

Başvuru evrakları ile birlikte ilgili yönetim kurulu
kararının P.D.B.’na gönderilmesi

Hayır

Atama kararnamesi hazırlanarak Rektör onayına sunulması

Kişinin çalıştığı kurumdan
muvafakat istenmesi

Muvafakat olumlu?

Atama kararnamesi Rektör onayından geldikten sonra
kişiye göreve başlama için yazı gönderilmesi

Evet

Atama kararnamesi hazırlanarak
Rektör onayına sunulması

Atama onayının görev yaptığı birime gönderilmesi

Atama kararnamesinin kişinin naklen
geldiği kuruma ve birimine bildirilmesi ve
maaş nakil ilmühaberinin ve özlük
dosyasının istenmesi

Ataması yapılan ilgili birimce göreve başlama yazısı ile istenen (SGK işe
giriş, Mal Bildirim Beyanı vb.) evrakların P.D.B. gönderilmesi
Birimlerden gelen başlama yazısı ve ekleri diğer tüm yazışmaların
dosyalanarak, ilgilinin YÖKSİS’e ve personel otomasyonuna işlenmesi
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Doçent (2547 Sk. 25. Md.) Atama
İlgili birim tarafından ihtiyaç duyulan Doçent talebinin Kadro talep formu ile teklif
yazısı Rektörlüğe gönderilir.

İzinli Kadro var mı?

Hayır

Evet

Açık bulunan kullanım izinli Doçent kadrosu Rektörlükçe
ilan edilmesi Bknz: İlanlar

Kadro Talebinin ÜYK’ya sunulması

Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 (dört) nüsha
olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlüğe
teslim ederler.

ÜYK kararı kadro talebinin YÖK’e
iletilmesi

YÖK yürütme kurulundan kadro izni
çıkması

Başvuru şartları ve dosyaların eksiksiz olması
halinde, müracaat eden adayların durumlarını
incelemek üzere Rektör tarafından varsa biri ilgili
birim yöneticisi, ikincisi üniversite dışından olmak
üzere, üçüncüsü ise adayın başvurduğu bilim
alanından yoksa en yakın bilim alanından olmak
kaydıyla üç profesör tespit edilir.

Başvuruda bulunan doçent adayların dosyalarının
jürilere gönderilmesi

Evet

Kişi Başka Kamu
Kurumda Çalışıyor mu?

Jüri üyelerinin raporlarının toplanması ve Üniversite
Yönetim Kuruluna sunulması

Hayır

Atama kararnamesi hazırlanarak Rektör onayına sunulması

Kişinin çalıştığı kurumdan
muvafakat istenmesi

Muvafakat olumlu?

Atama kararnamesi Rektör onayından geldikten sonra
kişiye göreve başlama için yazı gönderilmesi

Evet

Atama kararnamesi hazırlanarak
Rektör onayına sunulması

Atama onayının görev yaptığı birime gönderilmesi

Atama kararnamesinin kişinin naklen
geldiği kuruma ve birimine bildirilmesi ve
maaş nakil ilmühaberinin ve özlük
dosyasının istenmesi

Ataması yapılan ilgili birimce göreve başlama yazısı ile istenen (SGK işe
giriş, Mal Bildirim Beyanı vb.) evrakların P.D.B. gönderilmesi
Birimlerden gelen başlama yazısı ve ekleri diğer tüm yazışmaların
dosyalanarak, ilgilinin YÖKSİS’e ve personel otomasyonuna işlenmesi
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Profesör (2547 Sk. 26. Md.) Atama
İlgili birim tarafından ihtiyaç duyulan Profesör talebinin Kadro talep formu ile teklif
yazısı Rektörlüğe gönderilir.

İzinli Kadro var mı?

Hayır

Evet

Açık bulunan kullanım izinli Profesör kadrosu
Rektörlükçe ilan edilmesi Bknz: İlanlar

Kadro Talebinin ÜYK’ya sunulması

Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan bir dosyayı 5 (beş) nüsha
olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlüğe
teslim ederler.

ÜYK kararı kadro talebinin YÖK’e
iletilmesi

YÖK yürütme kurulundan kadro izni
çıkması

Başvuru şartları ve dosyaların eksiksiz olması
halinde, müracaat eden adayların durumlarını
incelemek üzere Üniversite Yönetim Kurulunca en az
üçü başka üniversitelerden olmak üzere ilan edilen
kadronun bilim ve sanat alanı ile ilgili en az beş
profesör seçilir.

Başvuruda bulunan Profesör adayların dosyalarının
jürilere gönderilmesi

Evet

Kişi Başka Kamu
Kurumda Çalışıyor mu?

Jüri üyelerinin raporlarının toplanması ve Üniversite
Yönetim Kuruluna sunulması

Hayır

Atama kararnamesi hazırlanarak Rektör onayına sunulması

Kişinin çalıştığı kurumdan
muvafakat istenmesi

Muvafakat olumlu?

Atama kararnamesi Rektör onayından geldikten sonra
kişiye göreve başlama için yazı gönderilmesi

Evet

Atama kararnamesi hazırlanarak
Rektör onayına sunulması

Atama onayının görev yaptığı birime gönderilmesi

Atama kararnamesinin kişinin naklen
geldiği kuruma ve birimine bildirilmesi ve
maaş nakil ilmühaberinin ve özlük
dosyasının istenmesi

Ataması yapılan ilgili birimce göreve başlama yazısı ile istenen (SGK işe
giriş, Mal Bildirim Beyanı vb.) evrakların P.D.B. gönderilmesi
Birimlerden gelen başlama yazısı ve ekleri diğer tüm yazışmaların
dosyalanarak, ilgilinin YÖKSİS’e ve personel otomasyonuna işlenmesi
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Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim
Planlamacısı (2547 Sk. 31,32,33. Md.) Atama
İlgili birim tarafından ihtiyaç duyulan Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman,
Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadro talep formu ile teklif yazısı Rektörlüğe gönderilir.

İzinli Kadro var mı?

Hayır

Evet

Talep edilen birimden açık bulunan kullanım izinli
kadroların ilan şartları belirlenir. Bknz: İlanlar

Kadro Talebinin ÜYK’ya sunulması

Rektörlükçe internet yoluyla Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderilir.
ÜYK kararı kadro talebinin YÖK’e
iletilmesi

YÖK Başkanlığınca uygun görülen ilanlar YÖK’ün
internet sayfasında yayınlanır.
İlgili birimlerce Giriş sınav jürisi seçilir. (Dekanın,
Müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından),
ilgili yönetim kurulunca üç asıl bir yedek üye seçilir. Jüri,
üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

YÖK yürütme kurulundan kadro izni
çıkması

Giriş sınav jürisi Ön değerlendirmeyi yapar. Sonuçları
resmi yazı ekinde P.D.B’na ilan edilmek üzere gönderilir.

Belirlenen adaylar ve giriş sınavının yeri, tarihi ve saati
kurumun web sitesinde ilan edilir.
Giriş sınavının yapılması ve sınav sonuçlarının web
sayfamızda duyurulması.

Evet

Kişi Başka Kamu
Kurumda Çalışıyor mu?

Kazanan adayın atanabilmesi için ilgili birime Yönetim
Kurulu Kararı / Dekan, müdürün olumlu görüşü (Atama
Teklif Formu) başvuru evrakları ile birlikte P.D.B.’na
gönderilmesi.

Hayır

Atama kararnamesi hazırlanarak Rektör onayına sunulması

Kişinin çalıştığı kurumdan
muvafakat istenmesi

Muvafakat olumlu?

Atama kararnamesi Rektör onayından geldikten sonra
kişiye göreve başlama için yazı gönderilmesi

Evet

Atama kararnamesi hazırlanarak
Rektör onayına sunulması

Atama onayının görev yaptığı birime gönderilmesi

Atama kararnamesinin kişinin naklen
geldiği kuruma ve birimine bildirilmesi ve
maaş nakil ilmühaberinin ve özlük
dosyasının istenmesi

Ataması yapılan ilgili birimce göreve başlama yazısı ile istenen (SGK işe
giriş, Mal Bildirim Beyanı vb.) evrakların P.D.B. gönderilmesi
Birimlerden gelen başlama yazısı ve ekleri diğer tüm yazışmaların
dosyalanarak, ilgilinin YÖKSİS’e ve personel otomasyonuna işlenmesi
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İLANLAR
Her yıl Ocak ayı başında iptal edilen kadro izinlerinin alınma işlemleri için
birimlere taleplerinin sorulması

Tüm Birimlerin Öğretim Elemanı kadro taleplerinin alınması ve
talep listelerinin oluşturulması

Kriterlere göre taleplerin değerlendirilerek Üniversite Yönetim
Kurulu onayına sunulması

Üniversite Yönetim Kurulu onayından sonra YÖK’ten talep
edilecek olan kadrolara kullanım izni istenmesi ve YÖKSİS’e
işlenmesi

YÖK Yürütme Kurulu cevabı yazısının Rektörlük Yazı İşlerinden
teslim alınarak gelen evrak kaydının yapılması ve PDB’na havale
edilmesi

İzin verilen kadroların Otomasyon sistemine işlenmesi ve yazının
arşivlenmesi

İlanlar

Öğretim Üyesi

Öğretim Yardımcısı Kadroları

Yardımcı
Doçent

Profesör,
Doçent

İlanın hazırlanması, en yüksek
tirajlı beş gazeteden birinde
yayınlanmak üzere Basın İlan
Kurumuna gönderilmesi

İlanın hazırlanması, en yüksek
trajlı beş gazeteden birinde
yayınlanmak üzere Basın İlan
Kurumuna ve Resmi Gazetede
yayınlanmak üzere Başbakanlık
Basımevine gönderilmesi

2015

İlana çıkılacak kadroların, kadro
şartlarının, ön değerlendirme, sınav
ve sonuç tarihlerinin belirlenmesi

İlanların YOKSİS’e girilmesi ve
YÖK’ten onaylanmasının
beklenmesi

İlan Metninin yayımlanması
Üniversitemiz web sitesinde
duyurulması

Onaylanan ilanların belirlenen ilan
tarihine kadar alt hazırlıklarının
yapılması

İlanın diğer Üniversitelere ve Teknoloji
Enstitüsü Rektörlüklerine gönderilmesi

İlan metninin YÖK web sayfasında
görülmesi ile birlikte Üniversitemiz
web sayfasında duyurulması
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1416 Sk. Kapsamında Atama

İlgilinin atanması istemine ilişkin MEB’in YÖK’e ve
Üniversitemize yazı yazması

İlgilinin hangi anabilim dalında ve hangi unvanda istihdam
edileceği hususunda akademik birimlere görüş sorulması

Uygun görüldü mü?

Hayır

Evet

YÖK’e bildirilmesi

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı alınarak YÖK’ten atama
yapılacak kadroya kullanma izni alınması

Kişinin atamasının yapılması ve kişiye tebliğ edilmesi

Çalıştığı birimden işe giriş tarihi ve SGK işe giriş bildirgesinin
Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi

İşe başlama sonrası biriminden gelen Göreve başlama tarihinin
YÖKSİS ve otomasyona işlenmesi
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Askerlik İşlemleri

İlgilinin birimine dilekçeyle başvurması

Dilekçe ve eklerinin birimden Personel Daire Başkanlığına
gelmesi

Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL) tarafından hazırlanan
formun doldurulması ve Rektöre imzaya sunulması

Rektörlük Onayı sonrası formun;

İdari personel ve Öğretim üyesi dışında kalan öğretim
elemanlarının (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi,
uzman, okutman vb.) Asker Alma Bölge Başkanlığına

Öğretim Üyelerinin Milli Savunma Bakanlığı Asker
Alma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi

Asker Alma Bölge Başkanlığından veya Asker Alma Dairesi
Başkanlığından ilgili cevap gelmesi

Tehir işlemi ile ilgili cevabın ilgili birime gönderilmesi

Cevabın kişinin özlük dosyasına koyulmak üzere arşive
gönderilmesi
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Görev Süresi Uzatma
Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman
için

Yardımcı Doçentler için

İlgili görev yaptığı birime dilekçeyle
başvurur. Dilekçe ekinde dört ayrı dosya
teslim edilir. (Özgeçmiş ve yayın listeleri,
Bilimsel çalışmaları, Yayınları)

İlgili Dekanlığın/Müdürlüğün ilgilinin
dosyasında bulunmasını istediği evraklar,
üç jüri üyesine teslim edilir.

Jüri üyeleri “Öğretim Üyesi Atanma ve
Yükseltmelerde Değerlendirmeye Alınacak
Yayın ve Faaliyetlerin Tablosunu ve
raporlarını ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe
teslim eder.

İlgili hakkında alınan Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı” ve ekleri bağlı olduğu
Dekanlık/Müdürlükçe Personel Daire
Başkanlığına gönderilir.

Araştırma Görevlisi için

İlgili dilekçesi ve görev süresi uzatma
formu ile birimine başvurur.

Fakültelerde ve fakülteye bağlı
birimlerde “Dekanların” rektörlüğe
bağlı enstitü veya yüksekokullarda
“Müdürlerin”, Rektörlüğe bağlı
bölümlerde “Bölüm Başkanlarının”
önerisi üzerine ilgilinin görev
süresinin uzatılmasına ait Fakülte
Yönetim Kurulu kararına eklenecek
“görev süresi uzatma formları”
Dekanlık/Müdürlük kanalıyla
Personel Daire Başkanlığına iletilir.
Rektörlük bünyesindeki okutman ve
uzman kadroları için, rektörlüğe
görev süresi uzatma başvuru formu
dolduran okutman ve uzman için
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
alınır ve Personel Daire Başkanlığına
iletilir.

İlgili dilekçesi ve görev
süresi uzatma formu ile
birimine başvurur.

İlgili anabilim dalı
başkanının, bölüm
başkanının, Dekan/
Müdürün olumlu
görüşlerinin olduğu “Görev
süresi uzatma formu” bağlı
bulunduğu Dekanlık/
Müdürlük kanalıyla
Personel Daire
Başkanlığına iletilir.

Birimden gelen tekliflerin incelenir ve gerekli yazı ve kararname hazırlanıp Rektör onayına sunulur.

Onayın bir nüshasının ilgili birime gönderilir.

Görev süresi uzatılan personelin yeni görev süresi bitiş tarihi Personel Otomasyonuna işlenip
yazının ilgili kişinin dosyasına konulmak üzere arşive gönderilir.
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KADRO İPTAL-İHDAS İŞLEMLERİ

AKADEMİK-İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS
Üniversitemiz personel stratejisine göre değişikliği yapılacak kadroların tespit edilmesi ve İptal/
İhdas ve Dolu Kadro Değişikliği cetvellerinin hazırlanması

Hazırlanan Cetvellerin üst yazı ile Mayıs ayı sonuna kadar YÖK, Devlet Personel Başkanlığı ve
Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi

Devlet Personel Başkanlığının İptal/ İhdas toplantı tarihinin Üniversitemize bildirilmesi

Devlet Personel Başkanlığında İptal/İhdas toplantısına katılım ve protokolün Haziran ayında
Üniversitemiz, YÖK, DPB ve Maliye Bakanlığınca imzalanması

Bakanlar Kurulu Kararları İptal/İhdasların Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanması

İDARİ

AKADEMİK

İlgili cetvellerin hazırlanarak vize işlemi için
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına
gönderilmesi

İlgili tabloların hazırlanarak Ünv.Yön.Kurulu
Kararı ile YÖK'e gönderilmesi ve YOKSİS'e
işlenmesi

Maliye Bakanlığının vizelediği cetveller Devlet
Personel Başkanlığına gönderilir ve otomasyona
işlenir.

YÖK'ten gelen onay ile kadro dağılımlarının
otomasyona işlenmesi ve Dolu Kadro Değişimleri
için olur alınması, özlüklere işlenmesi

Kadrosu değişen personel için Kararname
düzenlenir, Onaylandıktan sonra ilgilere tebliği
edilmek üzere birimlere gönderilir. Paraflı arşive
kaldırılır.

2015

Sayfa 13

Bayburt Üniversitesi – Personel Daire Başkanlığı – İş Akış Şemaları

ÖYP İŞLEMLERİ
ÖYP Kapsamında Öğretim Elemanı Alınma İşlemleri

YÖK tarafından Üniversitemize ÖYP kontenjanı tahsis etmesi

Üniversitemize tahsis edilen ÖYP kontenjanı doğrultusunda tüm akademik birimlerin taleplerinin
toplanması

Birimlerden gelen taleplerin düzenlenerek YÖK’e bildirilmesi (YOKSİS’e ilanların işlenmesi)

YÖK Başkanlığı tarafından ilanların yayınlanması, başvuruların alınması ve sonuçların
açıklanması

Sonuçlar açıklandıktan sonra Üniversitemize yerleşen öğretim elemanlarının evrakları ile birlikte
yerleştikleri birimlere başvuracağı tarih aralığının Üniversitemiz web sitesinde duyurulması

Başvuru evraklarının ilgili birimlerce incelenerek ataması yapılması için atama teklif formu ile
birlikte PDB’na gönderilmesi

Kişilerin atama durumlarıyla ilgili bilgilerin (Eksik evrak/Geçersiz başvuru/Ataması yapıldı)
YOKSİS’e işlenmesi

Kişilere uygun kadrolar için Üniversite Yönetim Kuruluna kadro izin formlarının doldurulması,
ÜYK’nın YÖK’e gönderilmesi ve YOKSİS’e işlenmesi

YÖK Yürütme Kurulu Kararıyla onaylanan ve aktarılan kadroların otomasyona işlenmesi,
kişilerin atama işleminin YOKSİS’e ve otomasyona işlenmesi.

Durumları uygun olan adaylardan; başka kurumda çalışanlar için muvafakat istenmesi, diğeri için
atama kararnamesi hazırlanması ve Rektör onayına sunulması, muvafakat cevabı gelen personel
için aynı işlemin yapılması ve birimlere bilgi ve kişiye bilgi verilmesi

Kişilerin birimlerinde göreve başlaması ve SGK giriş bildirgeleri ve işe başlama tarihlerinin
Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi

Kişilerin işe başlama tarihlerinin otomasyona işlenmesi; YOKSİS,Otomasyon ve HİTAP
sistemine girilmesi, dosyalarının oluşturulması
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İZİN İŞLEMLERİ
MAZERET İZNİ

YILLIK İZİN

(657/104. Maddesine istinaden)

İzin formunun doldurularak çalıştığı birime verilmesi
657/102. ve 103. maddelere uygunluğu kontrol
edilmesi

İzin formuna mazeret sebebi yazılarak doldurulması
ve çalıştığı birime verilmesi

Yurtdışı ise yurt dışı izin formunun doldurulması
talep edenin ve vekalet edecek personelin imzaları
birim amiri tarafından incelenmesi ve onaylanması

İzin talebinde bulunan personelin ve vekalet edecek
personelin imzaları uygunluğu birim amiri tarafından
incelenmesi ve onaylanması

Formun izin kimlik kayıtlarına işlenmesi

Formun izin kimlik kayıtlarına işlenmesi

İzin kimlik kayıtlarının yıl sonunda PDB’na
gönderilmesi

İzin kimlik kayıtlarının yıl sonunda PDB’na
gönderilmesi

SAĞLIK İZNİ

AYLIKSIZ İZİN

657/105. Maddesine istinaden

Muayene raporunun ve gerekli belgelerin eklenerek
birimine iletilmesi

Askerlik nedeni ile izin alınacaksa askerlik sevk
belgesi, doğum nedeni ile alınacaksa doğum raporu
ile birlikte kişinin dilekçesinin alınması ve ilgili
birim tarafından PDB’na gönderilmesi

Maaş birimine gönderilmesi
Personel Daire Başkanlığı tarafından olur yazısının
yazılması ve Rektör onayına sunulması

İzin kimlik katlarına işlenmesi ve yıl sonu PDB’na
gönderilmesi
Rektör olurunun çalıştığı birime gönderilmesi

SGK çıkışının alınarak maaş birimine gönderilmesi

2015



Askere gidenin bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin sağlık primlerinin yatırılması,



Ücretsiz Doğum İznine ayrılan personelin ise
kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu
kimselerin sağlık primlerinin yatırılması
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İDARİ PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ

AÇIKTAN ATAMA(KPSS)

NAKLEN ATAMA

Her yıl Üniversitemize KPSS ile alınacak personelin
sayı ve niteliklerinin belirlenmesi

Naklen atanmak isteyen kişinin dilekçe ile başvuru
yapması

Alınacak personelin ve nitelik kadrolarının
belirlenerek DPB’nın web sitesine girilmesi

Uygun ise kişinin kurumuna muvafakat yazısının
yazılması uygun değilse kişiye bilgi verilmesi

Üniversitemizi kazananların listesinin ÖSYM web
sitesinden alınması

Muvafakat verilirse atama kararnamesi hazırlanarak
makam onayına sunulur

Üniversitemiz web sayfasından başvuru tarihi ve
istenin evrakların duyurulması

Atama kararnamesinin geldiği kuruma gönderilmesi
ve ilişiğin kesilmesi ve özlük dosyasının istenmesi

Personel Daire Başkanlığınca ataması yapılacak
personelin evraklarının teslim alınması

Atandığı birimde göreve başlama yazısı ve gerekli
belgelerin gelmesi

Başvuru komisyonunun oluşturulması ve
başvuruların komisyon değerlendirmesi

Nakil gelen personelin otomasyona ve HİTAP’a
bilgilerin girilmesi

Başvuru şartlarının taşıyanların kararnamelerinin
hazırlanarak atamalarının yapılması ve kişiye tebliğ
edilmesi

Birimlerden göreve başlama ile ilgili belgelerin
PDB’na gönderilmesi

Personel otomasyonuna, DPB sayfasına ve HİTAP
sistemine işlenmesi, atama durumlarının DPB
sistemine yazılı rapor olarak gönderilmesi
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İDARİ PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ 2

EMSS ATAMA İŞLEMLERİ

İSTİFA SONRASI 657/92. MADDE İLE
ATAMA

Dolu kadronun %3 ü oranında engelli memur açığı
baz alınarak baş kadroların belirlenmesi

Atanmak isteyen kişinin kurumumuza dilekçe ile
başvurması

Alınacak kadroların nitelik kodlarının belirlenerek
Devlet Personel Başkanlığı sitesine girilmesi

Olumsuz ise kişiye bilgi verilmesi

ÖSYM sitesinden kazananların listesinin alınması ve
başvuru tarihlerinin ve gerekli belgelerin
Üniversitemiz sitesinde ilan edilmesi

Olumlu ise uygun kadro bulunması ve Devlet
Personel Başkanlığına izin yazısı yazılması

Atama kararnamesi hazırlanarak olur alınması ve
ilgili birimlere dağıtılması

Atama izni alındıktan sonra atama kararnamesinin
düzenlenmesi Rektör onayına sunulması ve ilgili
birimlere kararnamesini gönderilmesi

SGK girişi ve göreve başlama tarihinin ilgili
birimden gelmesi, dosyalarının düzenlenmesi ve
personel otomasyonuna, HİTAP a işlenmesi

SGK girişi yapılarak başlama yazısının PDB na
gönderilmesi ve otomasyona işlenmesi

Göreve başlayanların DPB sistemine işlenmesi ve
rapor olarak DPB ye gönderilmesi

Aralık ayında atanan personel ile bilgilerin Devlet
Personel Başkanlığına yazı ile bildirilmesi
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GÖREVDEN AYRILMA
NAKİL İLE AYRILMA

İSTİFA İLE AYRILMA

Karşı kurumdan nakil için talep yazısının gelmesi ve
ilgili birimin görüşünün istenmesi olumlu ise Rektör
onayına sunulması

Görevden ayrılacak kişinin dilekçesinin görevli
olduğu birime vermesi

Uygun değilse karşı kurma bildirilmesi

İlgili birim dilekçeyi PDB’ye gönderilmesi

Uygunsa karşı kuruma muvafakat uygun yazısının ve
sicil özetinin gönderilmesi

İstifa olurunun hazırlanması ve Rektör tarafından
onaylanması

Karşı kurumdan kararname ve atama yazısının
alınması ve çalıştığı birimine gönderilmesi

Rektörlük onayının ilgili birime gönderilmesi

Çalıştığı Birimden ilişiğinin kesilmesi ve PDB’na
gönderilmesi

İlgili birim ilişik kesme ve SGK bildirgesini
hazırlayarak PDB’ye bildirilmesi

Görevden ayrılan kişinin otomasyondan düşülmesi

Personel otomasyonuna işlenmesi. Akademik ise
YÖKSİS’den düşülmesi

Akademik ise YÖKSİS’ten düşülmesi

VEFAT İLE AYRILMA

Dizi pusulası ile birlikte özlük dosyasının karşı
kuruma gönderilmesi kalan evrakın arşive
kaldırılması

Vefat eden kişinin biriminden konuyla ilgili üst yazı
ve eklerinin PDB’ye gönderilmesi

Gerekli evraklar ve hizmet belgesi eklenerek SGK’ye
gönderilmesi

Vefat eden personelin otomasyon kayıtlarından
düşülmesi Akademik ise YÖKSİS programından
düşülmesi
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EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

YAŞ HADDİ NEDENİ İLE EMEKLİLİK

İSTEĞİ BAĞLI EMELİLİK İLE AYRILMA

65 yaşını (Akademik ise 72 yaşını) dolduran kişinin
çalıştığı birim gerekli evrakları PDB’na gönderir

Emekli olacak kişi dilekçe ile birimine başvurması ve
ilgili formu doldurur ve PDB’na gönderilmesi ve
ilişik kesme belgesinin düzenlenmesi

Emeklilik Onay belgesi hazırlanarak Rektörlük
makamına sunulur

Hizmet dökümü yapılması ve emeklilik belgesinin
hazırlanarak Rektör onayına sunulması

Onayı alınan yazı SGK Başkanlığına gönderilir ve
kişinin Sigorta çıkış işlemi yapılır.

Rektörlük onayından üç nüsha çoğaltılıp biri özlük
dosyasına, bir nüshası çalıştığı birime bir nüshası da
strateji geliştirme daire başkanlığına tebligat ekinde
gönderilir.
SGK emekli aylığı bağlandı yazısı gönderir ve
otomasyondan ve HİTAP’tan düşülür, Akademik ise
ayrıca YOKSİS’ten düşülür.

PASAPORT İŞLEMLERİ
YEŞİL PASAPORT

GRİ (HİZMET) PASAPORT

Kişi pasaport formu ile birlikte bir adet biyometrik
fotoğrafla PDB’ye başvurması (kadro derecesi (1-23) olmak kaydıyla)

Kişi pasaport formu ile birlikte bir adet biyometrik
fotoğraf, görevlendirme yazısı ve dilekçesiyle birlikte
PDB’ye başvurması

Pasaport formu doldurulup imzaya sunulur

İmzadan çıkan formun bir nüshası özlük dosyasına
bir nüshası da kişiye verilir.
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TERFİ – İNTİBAK İŞLEMLERİ
YILLIK TERFİ İŞLEMLERİ

EĞİTİM İNTİBAK İŞLEMLERİ

Her ayın 14 üne kadar terfi zamanı gelen personelin
listesinin hazırlanması

Kişinin üst öğrenim diplomasının dilekçe ile birlikte
PDB’na iletilmesi

Hazırlanan terfi onay listelerinin Rektör onayına
sunulması

657 sayılı kanunun 36.maddesi uyarınca emsali
belirlenerek intibakının yapılması

Onaylanan terfi listelerinin Personel otomasyonuna
ve HİTAP’a işlenmesi

Kişinin durumuna uygun kadro tahsisi yapılarak
Rektör olurunun alınması

Üst yazı ile terfi eklerinin kişinin kadro yerine ve
maaş birimine gönderilmesi

Rektör olurunun ilgili birimlere gönderilmesi,
personel otomasyonuna ve HİTAP’a işlenmesi

HİZMET BİRLEŞTİRME

Kişinin dilekçesinin ve geçmiş hizmetine dair
evraklarının PDB’na iletilmesi

İlgili SGK Müdürlüğüne gerekli yazı gönderilerek
hizmet sürelerinin istenilmesi, Kamu Hizmeti ise
çalıştığı kurumdan özlük dosyasının istenmesi

Gerekli belgelerin ilgili kurumlardan gelmesi

Hizmet sürelerin intibak işleminin yapılması ve
Rektör oluruna sunulması.

Onaylanan belgenin kişiye tebliğ amacıyla birimine
gönderilmesi ve hizmet belgesine eklenerek
otomasyon ve HİTAP’a işlenmesi
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MAL BEYAN İŞLEMLERİ
MAL BEYANI SÜRECİ



Göreve yeni başlama durumunda bir ay içinde



Görevden alınma veya görevden ayrılma durumunda bir ay içerisinde



Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal bildirimi yenileme gereği nedeniyle



Mal varlığında aylık net maaşının 5 katını aşan bir değişiklik olması durumunda bir ay içinde

Mal Bildirim Formu Personel tarafından doldurularak dilekçe ekinde bağlı bulunduğu birimine
verilir.

Personel Daire Başkanlığına bilgi ve gereği için üst yazı ile dilekçe ve eki Mal Bildirim Formunun
gönderilmesi

Otomasyon sistemine işlenmesi ve Kişinin özlük dosyasında kaldırılmak üzere arşive gönderilmesi

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yapılacak kadroların belirlenmesi ve tüm birimlere
duyurulması
Başvuruların Personel Daire Başkanlığınca alınması

Başvuru ve İnceleme sınav komisyonunun oluşturulması

Komisyonca başvuruların incelenmesi ve sınava gireceklerin belirlenmesi

Sınav tarihinin tüm birimlere bildirilmesi (ilan edilmesi)

Sınavın yapılması ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

Belirlenin kadrolara başarı sıralamasına göre atamaların yapılması ilgili birimlere bildirilmesi

Personel otomasyonuna ve HİTAP’a ve DPB sistemine işlenmesi

2015

Sayfa 21

Bayburt Üniversitesi – Personel Daire Başkanlığı – İş Akış Şemaları

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ASALET TASDİKİ
İDARİ PERSONEL HİZMETİÇİ EĞİTİM

ASALET TASDİKİ

Aday Memurlar için Temel ve Hazırlayıcı Eğitim

Aday memur listelerinin hazırlanması

Eğitime alınacak aday memurların tespit edilmesi

Çalıştığı birimlerden staj değerlendirme formlarının
istenmesi

Hizmetiçi ders programının hazırlanması

Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuçlarına göre
Rektör olurunu sunulması

Aday memurların görev yaptığı birimlere, eğitim ders
programının tarihi, yeri ve ders verecek eğitimcilerin
bildirilmesi

Şartları taşıyan kişilerin hizmet süreleri ve
intibakların dikkate alınarak terfi onayının
hazırlanması

Sınav Kurulunun oluşturulması

Asaleti tasdik ve terfi işlemlerinin otomasyona ve
HİTAP’a işlenmesi

Aday memurlara gerekli ders dokümanların
dağıtılması

Sınav kurulu tarafından sınav tarihinin belirlenerek
birimlere bildirilmesi

Sınav sonuçlarının değerlendirilerek sonuçların ilan
edilmesi
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REKTÖR ATAMA ESASLARI
REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ
















Rektör Adayların Belirlenmesi
Rektörün görev süresi sona erdiğinde veya rektörlük boşaldığında Görev Başındaki Rektör veya Rektör Vekilinin
çağrısı(toplantı gününün belirlenmesi ve üç gün önce yazıyla bildirilmesi) ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından
altı rektör adayı seçilerek belirlenir.
Yapılan seçim sonucunda aday sayısı altından eksik olduğu taktirde; Rektör adayı belirleme işlemi
tamamlanmamış sayılır bu durum Başkanlığımıza bildirilir.
Her seferinde en geç bir ay içinde yeni aday seçimi için rektör öğretim üyelerini tekrar toplantıya çağırır. Rektör
ataması yapılıncaya kadar rektör veya vekili görevine devam eder.
Sandık Kurulunun Oluşturulması
Üç Öğretim Üyesinden “Sandık Kurulu Oluşturulur.”
Oy Verme İşlemleri
Öğretim Üyelerinin Soyadlarının Alfabetik Sırasına Göre sandıklara dağılımı yapılır.
Aday Profesörlerin Ad ve Soyadları Tam Olarak Yazılmalı ve Üniversite Mührünü Taşıyan Oy Verilecek
Kabinlerde Yeterli Sayıda Bulundurulmalıdır.
Öğretim Üyelerinin Adları Açıklanmamış Rektör Adaylarına Oy Verilebilmesi için Boş Oy Verilecek Kabinlerde
Yeterli Sayıda Bulundurulmalıdır.
Rektör adayı seçimleri gizli oy ile yapılır.
1.toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır olması aranır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 48
saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçim yapılır.
Oy verecek Kişiler
Öğretim Üyeleri
2547 Sayılı Kanunun 38. Mad, 39. Mad, 40/b maddesi uyarınca görevlendirilenler
Yeni kurulan üniversite veya ileri teknoloji enstitülerine bağlanan yükseköğretim kurumlarından görev yapan
öğretim üyeleri yeni kurulan üniversite veya ileri teknoloji enstitülerine atanıncaya kadar; doçent veya yardımcı
doçent unvanına sahip, akademik başka bir kadroda bulunan öğretim elemanları, uzun süreli olarak bir başka
üniversitede yan dal eğitiminde olan öğretim üyeleri, sağlık nedeni ile raporlu olanlar, üniversitelerin kadrolu
öğretim üyelerinden askerlik hizmetini yapmakta olanlar dahil olmak üzere ücretli veya ücretsiz izinli olanlar.

REKTÖR ADAYI SEÇİM SÜRECİ

ÜNİVERSİTELERDE REKTÖR ADAYI BELİRLEME SEÇİMLERİ YAPILIR

ALINAN SONUÇ YÖK’E GÖNDERİLİR

YÖK GENEL KURUL TOPLANTI KARARI

CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULUR.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATAMANIN YAPILMASI
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