
 

 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 
AKADEMİK PERSONEL UYUM PROGRAMI FORMU 

 
Sayfa: 1/1 

 

 

 

 1. KARŞILAMA, TANITMA VE TANIŞMA 
 

1. Karşılama  

2. Akademik personele nerede çalışacağını gösterme  

3. İşe başladığıma dair mevcut çalışanlara bilgi verilme  

4. Tüm çalışanlarla (akademik, idari, teknik, yrd. personel vs.) tanıştırılma ve hepsi hakkında 

bilgi verilme 

5. Kafeterya, kantin, yemekhane gösterilerek bilgi verilme  

6. Otopark yerleri gösterilerek girişi ve çıkışı ile ilgili bilgilendirme  

7. Kampus yerleşkesine araçla giriş-çıkış yapılabilmesi için, araç etiketi alınması gerektiği 

hakkında bilgi verilme 

8. Dinlenme yerleri ve mesai araları ile ilgili bilgi verilme  

9. Çalışma alanı, bölümler, sınıflar, laboratuvarlar, yönetim katı vb. yerleşim yerleri hakkında 

bilgi verme 

10. Yangın çıkışları, merdivenler, asansörler ile ilgili bilgi verme  

11. Telefon, fotokopi, faks yerleri ve kullanımları hakkında bilgi verme  

12. Sigara içme yerleri gösterilme  

13. Kütüphane, konferans ve toplantı salonları hakkında bilgilendirme  

14. Depo, arşiv, kırtasiye vs. malzemelerin yeri hakkında bilgi verme  

15. Güvenlik yeri ve iletişimi hakkında bilgi verilme  

16. Personelin kullanacağı oda, bilgisayar, telefon, masa, kırtasiye gereçleri, internet vs. 

imkânları sağlanarak kullanımıma sunma  

17. Akademik personelin çalışma odasını girişine ismim yazılması ve anahtar verilmesi 

 

2. BİLGİLENDİRME  
 

1. Kurumun tarihçesi hakkında bilgi verilme  

2. Kurumun misyonu, vizyonu, hedefleri aktarma 

3. Kurum kültürü, kurum politikası ve kurum değerleri hakkında bilgi verme  

4. Kurumun, bölümün ve birimin işleyişi hakkında bilgi verme  

5. Organizasyon şeması ve kurumun kadro yapısı hakkında bilgi verme  

6. Kuruma bağlı alt birimler tanıtma 

7. İlişkide bulunulan hastane,  ASM, huzurevi vb.  birimler tanıtma   

8. Personel kimlik kartının işlevi, nasıl ve nerelerde kullanılacağı hakkında bilgi verme  

9. Mesai saatleri, mMaaş ödeme günleri, artış periyotları, ders ücretleri ve ek ders formları vs. 

hakkında bilgi verme  

10. İşten ayrılma, çıkarılma ve işe alım politikaları hakkında bilgi verme 

11. Tatiller, izinler (doğum, hastalık vs.) hakkında bilgi verme  

12. Kılık – kıyafet kuralları hakkında bilgi verme 

13. Kişisel telefon, internet, bilgisayar, e-posta vs. kullanım kuralları hakkında bilgi verme  

14. Kurum personeline sağlanan hizmetler ve faydalar (haberleşme, sağlık, ulaşım, yemek, kreş, 

sosyal tesis, konuk evi, lojman, spor faal. vs.) hakkında bilgi verme 

15. Performans beklentileri ve kariyer olanakları anlatma  

16. Personelin görevli olduğu yerdeki, ulaşım olanakları, alışveriş olanakları, bankalar, sağlık 

olanakları, hastaneler vs. ile ilgili bilgi verme 

17. Kurumun bütün birimlerini kapsayan iletişim numaralarını verme 
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3. GÖREV VE YETKİLERİ TANIMLAMA/İŞ VE SÜREÇLE İLGİLİ 

BİLGİLENDİRME 
 

1. Akademik ünvan ile ilgili görev tanımı yapma  

2. Görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verme  

3. Görev konumunun kurum organizasyonundaki yerini gösterme. Personelin sorumlu olduğu 

ilk amiri ile astlarını belirtme ve ilişkileri anlatma  

4. Personelin e-posta adresi alma gerektiği belirtme ve kullanımı ile ilgili bilgi verme  

5. YÖKSİS (Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri Tabanı)’e kayıt olma gerekliliği ve kullanımı 

ile ilgili bilgi verme 

6. OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’ye kayıt olma gerekliliği ve kullanımı ile ilgili bilgi verme 

7. PBS (Personel Bilgi Sistemi)’ye kayıt olma gerekliliği ve kullanımı ile ilgili bilgi verme 

8. EBYS (Elektornik Belge Yönetim Sistemi)’ye  kayıt olma gerekliliği ve kullanımı ile ilgili 

bilgi verme 

9. Akademik takvim (Başlama-Bitiş zamanları) ile ilgili bilgi verme  

10. Vize, final, bütünleme vs. sınav zamanları ile ilgili bilgi verme  

11. Vize, final, bütünleme vs. sınavları ile ilgili not sistemi (geçme notu, notların nasıl 

okunacağı ve nasıl sisteme girileceği vs.) ile ilgili bilgi verme  

12. Vize, final, bütünleme vs. sınavların nasıl yapılacağı ve sınav yönetmeliği ile ilgili bilgi 

verme 

13. Kurumun yeni personel üzerindeki beklentilerini iletme 

14. Kurumdan personelin beklentilerinin neler olduğu sorma 

15. KSÜ Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili bilgi verme 

16. KSÜ Önlisans/Lisans Öğrencileri Staj Yönergesi ile ilgili bilgi verme 

17. KSÜ SBF Uygulama ve Yaz Yönergesi ile ilgili bilgi verme 

18. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili bilgi verme 

19. KSÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi ile ilgili bilgi verme 
 

 

 

 


