
Görev Tanımı 

Birim:  Hukuk Fakültesi  

Görev Adı: Tahakkuk-Mali İşler-Personel-Yazı işleri-Taşınır Kayıt işlemleri 

Amiri: Fakülte Sekreteri      

Sorumluluk 

Alanı: 

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve 

ilkelere uygun olarak; yürütülmekte olan faaliyetlerin zamanında ve doğru olarak 

yapılması için, gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenler, 

uygular ve takip eder. 

     Görev alanı ile ilgili yaptığı çalışmalar konusunda Fakülte Sekreterine karşı 

birinci derecede sorumludur. 
 

Görev Devri: Ömer Faruk GELENER’ in herhangi bir nedenle görevde olmadığı durumlarda 

görevlerini  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Tahakkuk İşlerinden sorumlu 

bir idari personel yürütecektir.  

 

Görevin Amacı: Hukuk Fakültesinin hedef ve amaçları doğrultusunda  görev ve sorumluluk alanına 

giren iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde yapmak sureti ile hizmet kalitesini 

yükselterek birimin başarısına katkıda bulunmak. 

Temel İş ve 

Sorumluluklar: 

1- Görev alanı ile ilgili mevzuatı bilmek ve değişiklikleri sürekli takip etmek, 

2- Görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda 

tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 

3- Yazılar onaydan çıkıncaya kadar izlemek ve ilgili kişilere bilgi vermek, 

4- İlgili aya göre maaş bilgisinde değişiklik olan personelin maaş bilgilerini KBS' 

ye işlemek, personelin maaşlarını ilgili program ve KBS-MYS modülü 

üzerinden gerçekleştirmek, 

5- Akademik ve idari personelin maaş, idari görev tazminatı, vb. ödemeleri 

hesaplamak ve ödeme emri belgelerini düzenlemek,  

6- Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat etmek, 

gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek, 

7- Fakülte personelinin yurtiçi/yurt dışı geçici/sürekli görev yolluklarının 

tahakkukunu 6245 sayılı Harcırah Kanun’unun ve 2547 sayılı Kanun’un ilgili 

hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek, 

8- Aylık kesenek bildirimini süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 

Kesenek Bilgi Sistemine girmek, çıktıları Strateji Daire Başkanlığına   

göndermek, 

9- Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesi 

düzenlemek, 

10- Lojman kira kesintilerinin takibini yaparak girişlerini yapmak, 

11- Sendika üyesi olan personelin gerekli giriş ve kesinti işlemlerini yapmak, 

12- Bireysel emeklilik işlemlerini takip etmek, 

13- Amirlerin bilgisi olmadan, yapılan ya da yapılacak bütün ödemeler konusunda 

ilgisiz kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak, 

14- Tahakkukla ilgili bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak, 

15- Akademik ve idari personelin yıllık, mazeret, sağlık, aylıksız izin vb. tüm 

izinlerini takip etmek. Raporlu günlerin yıl içi toplamının mevzuatı aşıp 

aşmamasına özellikle dikkat etmek,  

16- Aday memurların adaylık sürelerini takip etmek, sicil raporlarını, yemin 

belgelerini düzenlemek ve birinci disiplin amirine bilgi vererek adaylıklarının 

kaldırılması için gerekli yazışmaları yapmak, 

17- Posta, iç ve dış zimmet defterlerini tutmak ve takip etmek, 

18- Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak 

ve güncel tutulmasını sağlamak, 



19- Akademik ve idari personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine 

ilişkin beyanlarını KAPBİS sistemi üzerinden takip edip zamanında 

onaylamak, her maaş döneminde MERNİS sisteminden KBS’ ye aktarmak, 

mal bildirim işlemlerini takip etmek, 

20-  Akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerini en az iki ay öncesinden 

başlatmak ve sonuçlandırmak,  

21- Akademik personelin kongre, sempozyum, konferans vb. toplantılarının 

istatistik verilerini arşivlemek,  

22- Rektörlük Makamı ile çeşitli kurum / kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili 

makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda zamanında cevaplandırmak,  

23- Yazışmaları  “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapmak, 

24- Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Fakülte Sekreterinin bilgisi dahilinde 

Web sayfasında yayınlanmasını sağlamak, 

25- Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listelerini depo mevcutları ile karşılaştırarak, 

Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek Fakülte 

Sekreterliğine sunmak, 

26- Alımı yapılacak mal ve hizmetle ilgili kontrol ederek ve numune alarak fiyat 

araştırması yapmak, gerekli hallerde internetten, fiyat kataloglarından fiyat 

araştırması yapmak, 

27- Alımı yapılan malzemeleri muayene kabul komisyonu başkanına teslim 

etmek, 

28- Fakülte Sekreterinin bilgisi dahilinde kamu ihale kanunu uyarınca tüketime 

yönelik mal ve malzeme alımları, hizmet alımları, bakım ve onarım giderleri 

tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması, cihaz, makine 

ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları 

hazırlamak, 

29- Birimin ödeneklerini sürekli kontrol etmek, 

30- Yıllık bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda 

Fakülte Sekreterinin bilgisi dahilinde hazırlamak ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına sunmak, 

31- Satın alınan taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 

göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve 

kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza 

etmek, 

32- Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarının ödeme emirlerini mevzuata uygun 

hazırlamak, 

33- Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerini talimatlara uygun olarak yapmak, 

Taşınır fişlerini ilgili birimlere göndermek, Dayanıklı Taşınır Zimmet 

İşlemlerini yürütmek taşınır listesini odalara asmak, 

34- Ambarda normal olmayan nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

Fakülte sekreterine bildirmek. 

35- Ambar sayımını ve stok kontrolünü güncel yaparak, belirlenen asgarî stok 

seviyesinin altına düşen taşınırlarla ilgili talebini Fakülte Sekreterine 

bildirmek, 
36- Bozuk ve tamiri mümkün olmayanları kayıtlardan silmek, hurdaya ayrılan 

malzemenin imha edilmesini ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini 

sağlamak, kullanımdan düşen taşınırların tespitini yaparak, değer Tespit 

Komisyonuna bildirmek. 
37- Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek 

ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek, 
38- WEB sayfasını Fakülte Sekreterinin bilgisi dâhilinde sürekli güncellemek, 

39- Fakültenin etik kurallarına uymak,  



40- Yürüttüğü faaliyetler hakkında Fakülte Sekreterine düzenli olarak bilgi vermek, 

41- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol ve Kalite Güvence 

Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek, 

42- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek, 

43- Fakülte varlıklarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, israftan 

kaçınmak, 

44- Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 

45- Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, gizliliğe 

riayet etmek, 

46- Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak 

 

Çalışma Saatleri: 8.00-12.00/ 13:00-17:00  ve sonrasında ihtiyaç duyulan zaman. 

 

Yetkileri: -Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.  

-Paraf yetkisini kullanmak  

 

Bilgi-Beceri ve 

Yetenekler: 

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

-Düzenli ve disiplinli çalışma becerisine sahip olmak, 

-Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı davranmak,  

-Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak 

-Görev alanıyla ilgili olarak Yürürlükte bulunan mevzuatlara hakim olmak ve değişiklikleri 

takip etmek.   

 

Görev Tanımını 

         Onaylayan:                                                                                                                         Hazırlayan:                  

         01/02/2018                                                                                                                            01/31/2018 

Prof. Dr. Şevket TOPAL                                                                                                          İbrahim AVCI 

          Dekan V.                                     Fakülte Sekreteri 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 

ediyorum.  

                    08/02/2018                                                                                                                       

Bilg. İşl. Ömer Faruk GELENER    

                              

 


