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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.

nilci
Kullanrlan Bileiler Bilgilerin Temin EdildiEi Yer Bilsinin Sekli

I Iavale edilmis islem )aire Baskanr {anh
2 :Ier tiirlii talimat )aire Baskanr f azrh- S dzlu-Telefon-Faks-E-Posta
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llakan ARSLAN - Birim Sorumlusu - Bilgisayar igletmeni

I
fahakkuk $ubesinde, Birim Sorumlusu olarak $ubenin hizmet alantna giren konularda amirleri tarafindan
<endisine verilmig olan her ttirlU igi ve talimatr yerine getirmek.

2
(endisine havale edilmiq igler dofirultusunda yazrqmalan mevzuata uygun olarak yapmak. iglem yaprlan her
iiLrlii dokiimanrn dosyalama, go[altma, argivleme ve benzeri iglerini yaparak gerekli yerlere gdtiirmek.

3 i6rev alanrna giren konulardaki mevzuatr okumak ve diizenli olarak takip etmek.

4 TA$INIR) Tagrnr Kayrt Yetkilisi olarak Bagkanhgrn tagrnrr iglemlerini yiiriitmek.

5 SATIN ALMA) Mal ve hizmet ahmr vb. satm almayla ilgili igleri yiiriitmek.

6
:YOLLUK) Rektdrliik Ozel Kalem, Personel D.B. ve Genel Sekreterlik biitgesinden yaprlacak olan yolluk
Sdemelerine iligkin iglemleri ytiriitmek.

7 KALITE) Kalite Temsilcisi olarak gerekli ig ve iglemleri yUrUtmek.

8 iQ KONTROL) i9 Kontrol Birim Sorumlusu olarak gerekli ig ve iglemleri yiirutmek.

9
:BUTQE) Btitge ve maliyetlendirmeyle ilgiti her tiirlii gahqmayr yapmak, mali istatistikleri tutmak. ihtiyaglar
re Odemeleri takip ederek gerekli durumlarda ilave Odenek talebinde bulunmak.

10

'BiLGi igmM) Bilgisayar ve gewe birimlerinin sorunlarrnda Bilgi iglem D.B. ile koordinasyon safilamak,
rakrm onarrm iglemlerini takip etmek

ll (RAPORLAMA) Stratejik plan, performans programl , faaliyet raporu, hizmet rehberi ve benzeri gal4malara
ilipkin igleri yiiriitmek.

I2 {mirlerince kendisine verilen benzeri di[er gorevleri yapmak.

BiLGi
Kullanrlan Bileiler Bilsilerin Temin EdildiEi Yer Bileinin Sekli

I Flavale edilmis islem lube MUdiirti-Sef Yazth

2 Her tiirlii talimat )aire Baskaru-Sube Miidiirii-Sef f azrh- S0zlii-Telefon-Faks-E-Posta
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Firdes OZ - Memur

I iubenin hizmet alanma giren konularda amirleri tarafindan kendisine verilmiq olan her ti.irlii i9i ve talimatr
rerine getirmek.

z
(endisine havale ediknig igler do$rultusunda yazrgmalarr mevzuata uygun olarak yapmak. iglem yaprlan her
'iirlii dokiimanm dosyalama, gofaltma, argivleme ve benzeri iglerini yaparakgerekli yerlere gotiirmek.

3 idrev alanma giren konulardaki mevzuatr okumak ve diizenli olarak takip etmek.

A .YOLLUK) Rektdrliik 6zel Kalem, Personel D.B. ve Gen.sekreterlifiin yolluk iqlemleri ile YUDAB
idemelerine iligkin igleri yiirfltmek.

5
'FATURALAR) Sabit telefon, cep telefonu, kargo, ilan giderleri gibi diizenli fatura odemelerini takip ederek
liiresi iginde ddenmesini safilamak.

6
'SGK) SGK'mn ek kargrhk ve faturah alacaklarna iligkin igleri yiiri.itmek. MOSIP ve diler kayrtlardaki
relgelere g0re 6deme belgelerini hazrlamak.

7 HiE) Hizmet igi e[itim etkinliklerinde gdrev alan personelin ek ders iicretiyle ilgili igleri yi.iriitmek.

8
WEB) Tahakkuk $ubesinin sorumlululundaki iglerle ilgili olarak web sayfasmda yayrnlanmasr gereken
loki.irnanlan yayrnlamak ve giincel tutmak.

9 ISENDiKA) Sendikal faaliyetler ile Kurum idari Kurulu ve Uye Tespit Toplantrlarrna iligkin iqleri yiiriitmek.

10 :PROMOSYON) Banka Promosyonuyla ilgili igleri yiirtitmek.

ll A.mirlerince kendisine verilen benzeri diger gOrevleri yapmak.

t2

BiLGi
Kullanrlan Bilqiler Bilsilerin Temin EditdiEi Yer Bileinin Sekli

favale edilmis islem iube Miidiirii-$ef-Birim Sorumlusr YazlJt

z fer ttiLrlii talimat Daire Baskaru-Sube Miidiirii-Sef Yazrh- S 0zlii-Telefon-Faks-E-Posta
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