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Personel Daire Ba;kanl

B=R=M :Personel Daire Baskanlrdr

ALT B=RIM :Tahakkuk Sube M口 dur uOロ

B=RIM YETK=L=S= :Personel Daire Baskanr

ALT BiRiM YETKiLiSi :Tahakkuk Sube Muduru

Rama2an KALAVC=― Tahakkuk Memuru‐ Tasinir Kavit ve Kontrol Vetki:isi‐ G6rev Tanim:

1
Birimin hizmet alanrna giren konularda amirleri tarafrndan kendisine verilen gorevleri kanun, ttizilk,
ydnetmelik ve diger mevzuat hijkUmleri gerqevesinde yUrtltmek.

2

G6rev yaptrdr birimin yazrlaflnr resmi yazrsma kurallaflna uygun olarak yazmak. islem yaprlan her
tiirlii evrak ve dokilmanr dosyalamak, 906altmak, tasnif etmek, arSivlemek. Subeden gtkacak her
tiirlLi evrakr dadrhma hazrrlamak.

3
Kurumlar arasrnda veya kurum iginde, resmi evrak ve benzer dokiimanlafl gizlilik ve emniyetin
sadlamak suretiyle oerekli yerlere odtrlrmek. qetirmek.

4

l,4al ve hizmet alrmlaflna iligkin satrn alma islemleri, avans kredi iglemleri ve DMo altmlannr yapmak,
piyasa fiyatr ara9trrTnasr yapmak. Satrn alma iglemleriyle ilgili odeme evrakl ve eki doktimanlarl
hazrrlamak, qiyecek yardrmr v.b. sosyal haklara iliskin odemelere ait evraklafl hazlrlamak.

5

SGK dan gelen makam-hizmet-g6rev tazminatlan ile emekli ve 6lUm yardlml ddemelerine ili9kin
evraklan kayrt altrna almak, iidemeye esas tahakkuk evraklannr hazrrlamak, ilgili tablo ve raporlarl

6

Birim personelinin harcrrah islemleri ile 2547 sayrlr Kanunun 33 tincti ve 39 uncu maddesi
kapsamrnda yurt iqinde/drsrnda gdrevlendirilenlere iliSkin okul kaytt, harcrrah, maaS 6demeleri,
avans ve mahsup iSlemlerini yapmak.

7
Bilgisayar ve gevre birimlerinin bakrm onanmrna iliskin Bilgi islem Daire BaskanhEr ile gerekli
yazrsmalafl yapmak ve yUrrltiilen iSlemleri takip etmek.

8 Bijtgeleme ve Maliyetlendirme asamalannda her tilrlti mali cewelleri hazrrlamak.

9
Tagrnrr Mal Mevzuatr geregince TaSrnrr Kayrt ve Kontrol Yetkilisi olarak BaSkanhgrn taSrnrr iSlemlerini

Hizmet igi EEitim etkinliklerinde g6rev alan personelin ek ders iicreti 6demelerini yapmak.

Amirlerince kendisine verilen benzeri dider qdrevleri yapmak,

B=LG=

Kullanrlan Bilqiler Bi:● ::erin Temin Edilditti Bi:ginin S● kl:

Havale edilmis islem Sube Muduru Yazrlr

2 Her tl「 u ta mat Daire Baskanl‐ 5ube Muduru-5ef YaZ‖ [SOzlロ

Hazrrlanan ve sunulan
aalsmalar RektOr uk bi「 mleri SOzll/TeleFon/Faks/E― pOsta
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Gairev

1
Birimin hizmet alanrna giren konularda amirleri tarafrndan kendisine verilen gdrevleri kanun, tLjztik.
ydnetmelik ve di6er mevzuat hiiktimleri gerEevesinde ytiriitmek.

2 Birimin hizmet alanrna giren konularda her ttirh.i ie-drS yazlsmalarl yapmak ve yaptlrmak.

Birim idare Faaliyet Raporu, Performans Programt ve Stratejik Plan gallsmalarlnl yapmak

4
Subede drizenlenen belgelerin esas ve sekil agrsrndan ilk incelemesini yapmak ve ilgililere
ydnlendirmek.

5

SGK dan gelen makam-hizmet-gdrev tazminatlart ile emekli ve 6liim yardrm! 6demelerine iligkin

evraklan incelemek, aidemeye esas tahakkuk evraklannl hazlrlamak, ilgili tablo ve raporlarl
dLlzenlemek/duzenletmek.

6

2547 saytt Kanunun 33 rlncLl ve 39 uncu maddesi kapsamrnda yurt drgrnda gorevlendirilenlere iliskin
harcrrah ve maag odemeleri ile avans ve mahsup iglemleri ile iade iSlemlerinin yapllmaslnl ve
BaSkanlrk personelinin harcrrah ve yolluk islemlerinin yapllmasrnr saElamak.

7
Kendisine badlr personel arasrnda dengeli g6rev brilUmU ve iS daUlllmr yaparak hizmetin diizenli,
verimli ve siiratli bir Sekilde yiirUtUlmesini saElamak.

8 Bagkanlrk ve Ozel Kaleme ait yrllrk veya Eok yrlh Butgeleme islemleri ile BaskanllEa ait Performans
PTooramr ve Stratejik Planlafln donemler itibafl ile gerqeklestirilmesini ve hazrrlanmaslnl saElamak.

9
Mal ve hrzmet satrn alma islemlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Sekilde yii!'ijluhegllilqdleMts

10 Fatura ve benzeri Odemelerin takibini vaomak, odeme evraklarlnl hazlrlamalVhazlrlatmak.

11 Givecek vardrmr v.b. sosval haklara lllskin ddemelere ait evrdklan hazlrlamak/hazlrlatmak.

12
Bilgisayar ve gevre birimlerinin bakrm onanmrna iliskin Bilgi islem Daire Baskanllgl ile koordinasyon
sa6lamak, bu eergevede ilgili personelin yiirilttiioii isleri takip ve kontrol etmek.

13 TaSrnrr iSlemlerine iliskin yi.iri.iti.ilen hizmetleri takip ve kontrol etmek.

14 Hizmet iei EOitim etkinliklerinde gOrev alan personelin ek ders tlcreti odemelerini yapmak.

15 Amirlerince kendisine verilen benzeri di6er gdrevleri yapmak.

B=LG=

Kullanrlan Bilqiler BiicI‖ erin Temin Edi:dIJ: B:ig:nin Sek::

Havale edilmis islem 5ube Mldurl

2 Her turl口  ta‖ rnat Daire Baskanl― Sube M口 durl razlh― sozll

3 calrsmalar RektOrluk bi「 inn er SOzl口 /Telefon/FakSノ E―pOsta

ONAYLAYA】

IEilll金二:』と

´́
ヽ

Pcrsoncl Dalrc Ba,kanl

11062014

|        |



T.C.
ANKARA UNivERsiTEsi REKIoRLU6U

Personel Daire BagkanlSr

G6REV TANIM FORMU

B=RIM ;PeGonel Daire Baskanhdl
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1

Birimin hizmet alanrna giren ve Daire Baskanr tarafrndan havale edilen tiim i9 ve islemleri kanun,
tiiziik ve yonetmelikler gergevesinde; kaynaklafl etkili, ekonomik ve verimlilik esaslanna gdre
yapmak/yaptrrmak,

2
9ube personelinin disiplin ve iSbirliEi iEinde ealrsmalarnr sadlamak, aralannda g6rev dagrtrml
yapmak/yaptrrmak; galrgmalan izleyip denetlemek.

3
Subeye iletilen konulan yasa, ttiziik, yonetmelik ve taslaklafl incelemek ve goriis bildirmek,
konulann sonuca badlanmasrnr ve gereken islemlerin yaprlmasrnr saglamak.

4
Hizmetlerin geligtirilmesi ydniinde uygulamada karSrlaSrlan sorunlan ortadan kaldrracak tekliflerde
bulunmak; Sube personelin eEitimini ve yetiStirilmesini sailamak.

5 ozel Kalem ve Personel Daire BaSkanlrdrnrn gerqeklestirme gorevlili6ini yUrtltiir.

6

BaSkanhk ve Ozel Kaleme ait yrllrk veya eok yrllr Br.lteeleme islemleri ile Baskanftga ait Performans
Programr, Faaliyet Raporu ve Stratejik Planlann donemler itibafl ile gergeklestirilmesini ve
hazrrlanmasrnr saElamak.

7 Daire baskanr tarafrndan kendisine verilen benzeri diEer gOrevleri yapmak.

BiLGi

Kullanrlan Bilsiler Bil● :lerin Temin Edildiこ i Bi:ginin Sek:i

1 Havale edilmis islem Daire Baskanr Yaz l

2 Her turll talimat Daire Baskanr YazI SOzll

3

Hazrrlanan ve sunulan
RektO「 l口 k bir mleri SOZIIノTeleFon/FakS/E― posta
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