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Bölümlerin derslerinde canlı model kullanılması İşlemleri Akış
Süreci
47
TARİH
01.01.2015
Bölüm Başkanlıkları, Dekan, Fakülte Sekreteri, Tahakkuk Bürosu
Bölüm Başkanlıkları, Dekan, Fakülte Sekreteri, Tahakkuk Bürosu,
Rektörlük
Yönetim İşletişim Süreci
Fakültemiz bölümlerinde derslerde kullanılan canlı modellerin
ücretlerinin hesaplarına yatması
Canlı model için başvuran kişilerin bölüm başkanlıkları tarafından
seçilmesiyle başlar. Dekanlığa bu kişiler sunulur kabul edilirse,
dekanlık ile model arasında hizmet sözleşmesi yapılır, tahakkuk
bürosu tarafından ödemede gerekli olan kişisel bilgileri alınır. Sonra
aylık olarak bölümlerin göndermiş olduğu puantajlara göre
tahakkuk bürosu muhasebeleştirerek rektörlük makamına gönderir
ve ücretlerin hesaplarına geçmesi ile son bulur.
*Fakültemiz bölümleri derslerinde kullanılacak olan canlı
modellerin seçilmesiyle başlar.
*Seçilen kişiler dekanlığa sunulur. Gerekli şartları taşıyan kişiler
model olarak kabul edilir.
*Canlı modelliğe kabul edilen kişilerle dekanlık arasında hizmet
sözleşmesi düzenlenir. Tahakkuk bürosu tarafından modellerin
gerekli kişisel bilgileri ödeme için alınır.
*Her ay bölüm başkanlığı tarafından gönderilen puantajlar tahakkuk
bürosuna
gönderilir.
Bu
puantajlar
değerlendirilerek
muhasebeleştirilir.
*Muhasebeleştirilen evraklar rektörlük makamına gönderilir ve hak
edilen ücretlerin modellerin hesabına yatırılması ile son bulur.
Performans Göstergesi
Canlı Model olarak kullanılan kişi sayısı
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CANLI MODEL ÇALIŞTIRILMASI SÜRECİNİ
BAŞLAT

Fakültemiz bölümlerinin derslerinde kullanılmak üzere bölüm başkanlıkları
tarafından canlı modellerin seçilmesiyle başlar.

Bölüm başkanlıkları
tekrar model seçmeye
başlar.

HAYIR

Dekanlığa sunulan
modeller kabul
edildi mi?

EVET
Dekanlık ile model arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Tahakkuk bürosu
tarafından ödeme için modelin gerekli kişisel bilgileri alınır.

Her ay bölüm başkanlıkları tarafından gönderilen puantajlar tahakkuk bürosu
tarafından değerlendirilir.

Bölüm başkanlıkları
tekrar model seçmeye
başlar.

HAYIR

Tahakkuk bürosuna
gönderilen puantajlar doğru
olarak değerlendirildi mi?
Evet

EVET
Tahakkuk bürosu tarafından muhasebeleştirilerek rektörlük makamına
gönderilir ve ücretlerin kişilerin hesabına geçmesiyle işlem son bulur.
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