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Personel Daire Bagkanhfr

G6REV TANIM FORMU

siniivr : Personel Daire Bagkanhfll

{LT BIRIM : Tahakkuk $ube Miidiirliipii
BiRiM YETKiLiSi : Personel Daire Baskanr
{LT BiRiM YETKiLiSi : Tahakkuk $ube MiidtirU

Giirbiiz KAFALI - $ube Miidiirii

I
Universitemizin ve Bagkanhlrmzrn amag, hedef ve politikalarr dolrultusunda Tahakkuk $ubesini sevk ve
idare etmek.

z )ubenin gOrev alanma giren konularda daire bagkanr tarafindan kendisine verilen g6revleri
ppmaV y apimas r11 s a[lamak.

3
(anunlart ve ikincil mevzuatl takip etmek. Mevzuat degigikliklerinde daire bagkarunr ve personelini
rilsilendirmek.

4
Iizmetin iyilegtirilmesi, geligtirilmesi ve aksamamasr amacryla uygulamada kargrlagrlan sorunlann gdziimiine
ldnelik gahgmalarda bulunmak.

5
Personelin disiplin ve i9 birligi igerisinde galrymalarmt sallamak, aralarmda gdrev dalrhmr yapmak,

;altgmalarmt izleyip denetlemek, e$itimlerini, yetigtirilmelerini ve uzmanlagmalannr sa[lamak.

6
Iaqmr Konhol Yetkilili$i, Muayene Kabul Komisyonu Bagkanhfir, Elitim ve Smav Komisyonu, Defier
Iespit, Kayrttan Diigme ve imha Komisyonlarr ile Sayrm Kurulu Uyetigi gorevlerini yiirttmek.

7
Personel Daire Bagkanh$r ve Ozel Kaleme ait yrlhk veya gok yrlh biitgeleme gahgmalan ile Bagkanhga ait
Performans Programt, Faaliyet Raporu ve Stratejik Planlann hazrrlanmasrnr sa[lamak.

8
Personelin mesaiye devamlarmr kontrol etmek, izin planlamasmr yapmak, ddiillendirilmeleri, tecziyeleri ve
izliik haklarr konulannda daire bagkanrra gdriig ve teklif sunmak.

9
Personel Daire Bagkanh$r ve Ozel Kalem biitgesinin ilgili tertiplerinde gergeklegtirme gorevlisi olarak
nevztalta sayrh gOrevleri yerine getirmek.

t0 A.lanryla ilgili konularda toplantr, seminer, konferans veya kongre gibi etkinliklere katrlmak.

lt )i[er birimlerle ve gubelerle koordineli gahgmak.

t2 )aire Bagkanr tarafrndan kendisine verilen benzeri nitelikteki diper igleri yapmak.
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Kullanrlan Bileiler Bilgilerin Temin EdildiEi Yer Bilsinin Sekli

I Iavale edilmis islem )aire Baskanr {anh
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ANKARA UNivnnsirnsi nnrr6nr,UcU
Personel Daire Bagkan hll

GOREV TANIM FORMU

nininr Personel Daire BaskanhEr

ALT BiRiM : Tahakkuk $ube M0di.irlU[ii

BiRiM YETKiLiSi Personel Daire Bagkanr
ALT BiRiM YETKiLiSi Tahakkuk $ube Miidiirii

Ayge SEMERCi - $er

I )ubenin hizmet alantna giren konularda amirleri tarafindan kendisine verilmig olan her tiirlii igi ve talimatt
;eciktirmeksi zin yerine getirmek.

2 )ubenin gdrev tantmtndaki igleri siireglere, kurallara ve mevzuata uygun bir bigimde haarlamak.

3
(endisine verilen igleri geciktirmeksizin yapmak. Havale ettigi igleri takip etmek, kontrol etmek,
;onuglandrrmak ve eksiksiz olarak imzaya sunmak.

4
Gdrev alanrna giren konularda mevzuatr takip ederek gube mtidiiriine bilgi vermek. Mevzuat konusunda
kendisini yetiqtirmek, personele de uygulama yaptrrarak yetigmelerini sa[lamak.

5
Harcama yetkilisi olunan birimlerin biitgelerinden yaprlacak ddemelerin takibini yaparak ddemelerle ilgili
belgeleri mevzuata uygun bigimde hazrrlayrp imzaya sunmak.

6 Kalite temsilcisi olarak kalite kapsamrndaki igleri yiiriitmek ve gerekli galqmalarr yapmak.

7 19 kontrol birim sorumlusu olarak ig kontrol kapsamrndaki igleri yiiriitmek ve gerekli gahgmalarr yapmak.

8 Bagkanhfrn stratejik plan, performans programr, faaliyet raporu, hizmet rehberi vb. gahgmalannr ytiriitmek.

9
Fatura vb. diizenli ddemeler ile mal ve hizmet ahmr vb diger ddemeleri takip etmek, sonuglandrrmak. Piyasa
fiyatr aragtrrma gcirevlisi olarak gerekli iglemleri yiirlitmek.

l0
Rektorlugiin banka promosyonu sdzlegmesi kapsamtndaki iglemleri yiiriitmek, yazrymalan ve odemeleri takip
:tmek.

1t
Sendikal faaliyetlerle ilgili sekretarya iglerini yUriitmek. Kurum idari kurulu ve iiye tespit toplantrsrna iligkin
ig ve iglemleri yapmak. Uye listelerinin gtincel olarak web sitesinde yaymlanmasrnr sa[lamak.

12 A.mirleri tarafrndan kendisine verilen benzeri nitelikteki diler igleri yapmak.

BiLGi
Kullanrlan Bilgiler Bilgilerin Temin EdildiEi Yer Bileinin Sekli

{avale edilmis islem Sube Miidiirii {azi,t
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Personel Daire Bagkanhfr

GOREV TANIM FORMU

BIRIM : Personel Daire BaskanhEr

{LT BiRiM : Tahakkuk Sube MiidUrlUEii

BiRiM YETKiLiSi : Personel Daire Baskanr
{LT BiRiM YETKiLiSi : Tahakkuk $ube Mtidiirti

Hakan ARSLAN - Bilgisayar igtetmeni

]ubenin hizmet alantna giren konularda amirleri tarafindan kendisine verilmig olan her tiirlii igi ve talimatr
yerine getirmek.

2 Iagtnrr Kayt Yetkilisi olarak Bagkanhlrn tagrnrr iglemlerini y0riitmek.

j
Kendisine havale edilmig igler dogrultusunda yazrgmalanmevzuata uygun olarak yapmak. iglem yaprlan her
;iirlii dokiimantn dosyalama, golaltma, arqivleme ve benzeri iplerini yaparak gerekli yerlere gdtiirmek.

A
fizmet igi efitim etkinliklerinde gorev alan personelin ek ders iicretiyle ilgili gerekli form ve belgeleri
loldumak, 6deme iglemlerine iligkin ewakrnr ve banka yazlsmt hanrlamak.

5
VIal ve hizmet ahmlarura iligkin piyasa fiyafi aragtrrmasmr yaparak satur almaya iliqkin tiim ddeme
relgelerini haztrlamak. EKAP ve benzeri sistemlere girilmesi gereken verileri girmek.

6 icirev alantna giren konulardaki mevzuah okumak. Giincel mevzuatr diizenli olarak takip etmek.

l folluk tidemeleri ile yurl iginde ve drgrnda grirevlendirilenlerin harcrah, okul kayrt iicreti, maag ve kulasiye
rc benzeri ddemelerine iligkin belgeleri hazrlamak.

8 (alite gahgmalan kapsamtnda gerekli gahgmalan yapmak, bilgi ve belgeleri toplamak.

9
(argo, ilan gideri vb. diizenli olmayan ddemelerin iglemlerini ytirtitmek, belgelerini ve yazrgmalarrnr
tazrrlamak.

l0
Bilgisayar ve Qevre birimlerinin sorunlarmda Bilgi iglem Daire Bagkanhlr ile koordinasyon saSlamak.
Malzemelerin bakrm onarrm iglemlerini takip etmek ve yazrlarrnt hantlamak.

11 Rekttirlii[iin banka promosyonu scizlegmesi kapsamurdaki yazrlarrnr hazrrlamak ve ddemeleri takip etmek.

12 A.mirlerince kendisine verilen benzeri di[er gdrevleri yapmak.

BiLGi
Kullanllan Bilgiler Bilsilerin Temin EdildiEi Yer Bileinin Sekli

I Iavale edilmis islem 5ef Vanlr
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Taner ASLAN - Memur

BiRiM Personel Daire BaskanhEr

ALT BIRIM : Tahakkuk Sube MiidiirltiEti
BiRiM YETKiLiSi Personel Daire Baskanr

ALT BiRtM YETKiLiSi Tahakkuk $ube Miidiirii

I
)ubenin hizmet alantna giren konularda amirleri tarafrndan kendisine verilmig olan her ttirlti igi ve talimatr
Terine getirmek.

2
(endisine havale edilmig igler dofrultusunda yazrgmalart mevntata uygun olarak yapmak. iglem yaprlan her
.iirlil dokiimanrn dosyalama, gofialtma, argivleme ve benzeri iglerini yaparak gerekli yerlere gdti.irmek.

3 iorev alanlna giren konulardaki mevzuatr okumak. GUncel mevzuatr diizenli olarak takip etmek.

4
Yolluk Odemeleri ile yurt iginde ve drgrnda gcirevlendirilenlerin harcrrah, okul kayrt ilcreti, maag ve klftasiye
rc benzer r ddemelerin e iligkin belgeleri h azrrl amak.

5
3iitge ve maliyetlendirmeyle ilgili her tUrlii gahgmayr yapmak, mali istatistikleri tutmak. ihtiyaglar ve
)demeleri takip ederek gerekli durumlarda ilave odenek talebinde bulunmak.

6
SGK'ntn ek kargrhk ve faturah alacaklannr MOSIP sisteminden takip ederek ddemelerini yapmak. Sisteme
bilgi girigi yaprlmasr gereken hallerde veri giriglerini yapmak.

7
Stratejik plan, performans programr, faaliyet raporu, hizmet rehberi ve benzeri gahgmalar igin gerekli olan
rapor, cetvel ve dokiimanlan derleyerek yaytmahanrhale getirmek.

8
Bagkanltfia ait sabit telefon ve cep telefonu gibi diizenli ddemeleri takip etmek. Faturalarm siiresi iginde
ddenmesi igin gerekli belgeleri ve yaztlar haztrlamak.

9
Kendisine verilen talimat dofirultusunda mal ve hizmet ahmlanyla ilgili olarak tiim 6deme siirecindeki
belgeleri mevzuata uygun olarak hazrlamak.

10 Sendikah personel listelerini her ayrn son haftasrnda web sayfasrnda yaymlamak.

11 Sendikal faaliyetler ile kurum idari kurulu ve iiye tespit toplantrsrna iligkin yazianhaztlamak.

12 Amirlerince kendisine verilen benzeri diger gorevleri yapmak.

BiLGi
Kullanrlan Bilsiler Bilsilerin Temin EdildiEi Yer Bilsinin Sekli
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