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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Alan Bazında Görev ve Sorumlulukları  

 

Tahakkuk Birimi 

 Daire Başkanlığımız düzeyinde maaşların hazırlanması. 

 Sosyal güvenlik kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması 

 Yurt  içi  ve  Yurt  dışı  görev  yollukları  malul  ve  emeklilerin yollukları hazırlanarak 

ödeme evraklarının gerçekleştirilmesi. 

 Elektrik,  Telefon,  Doğalgaz  ve  su  faturalarının  ödenmesi  için gerekli evrak tahakkuk 

işlemlerinin yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmesi. 

 Abonelik  işlemleri  ile  ilgili  ödemelerin,  ödenmesi  için  gerekli evrak tahakkuk işlemlerinin 

yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmesi. 

 Üniversitemize bağlı yeni kurulan Yüksekokul ve Fakültelere ait Mühürlerinin  alımı  ile  ilgili  

ödemelerin,  ödenmesi  için  gerekli evrak tahakkuk işlemlerinin yapılarak Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı'na gönderilmesi. 

 Akaryakıt avansı ile Çeşitli Ödemelere ait avans işlemlerinin hazırlanarak ödeme evraklarının 

gerçekleştirilmesi. 

 

Yazı İşleri Birimi 

 Başkanlığımıza gelen ve giden her türlü evrakın kaydının bilgisayar ortamında yapılmasını 

sağlamak ve istendiğinde geçmişe dönük olarak da bilgilere ulaşılabilmesinin sağlanması. 

 Daire Başkanlığımıza gelen evrakların ilgili amirlere havale edilmesini sağlamak 

 Personel özlük işlerinin kontrol ve takiplerinin yapılarak Personel Daire Başkanlığına düzenli 

bilgi vermesi. 

 Rektörlük ve Bağlı birimlerden gelen araç talepleri ile ilgili yazışmaların yapılması. 

 Birimlerden gelen güvenlik önlemi taleplerinin güvenlik amirine iletmek 

 

Geçici İşçi Birimi 

 Vizesiz geçici işçi olarak çalıştırılacak personel için ilana çıkılması, 

 İşçi alımlarının yapılması,  

 Vizesiz geçici işçi olarak çalıştırılan ve İŞKUR tarafından TYP kapsamında çalıştırılan 

işçilerin SGK giriş-çıkış işlemlerinin yapılması. 

 Daire Başkanlığımız düzeyinde geçici olarak ve İŞKUR tarafından TYP kapsamında 

çalıştırılan işçilerin ücretlerinin hazırlanması. 

 SGK kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması ve bildirimlerinin yapılması,  

 Puantajların hazırlanması, Rapor takibi ve İzin işlemleri  

 İcra takibi, Ödeme emrinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi 

 Maaşların personelin banka hesabına aktarılarak ödenmesinin sağlanması 

 

 

 



 

 

Sürekli İşçi Birimi 

 Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılan Temizlik ve Güvenlik işçilerin SGK giriş-çıkış 

işlemlerinin yapılması. 

 Puantajların hazırlanması 

 Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılan Temizlik ve Güvenlik işçilerinin maaşlarının 

hazırlanması. 

 SGK ve diğer yasal kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması ve bildirimlerinin yapılması,  

 Rapor takibi ve İzin işlemleri  

 İcra takibi 

 BES sistemine kayıtlı olan personelin BES kesintilerinin yapılması ve ilgili kuruma aktarımı 

 Ödeme emrinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi 

 Maaşların personelin banka hesabına aktarılarak ödenmesinin sağlanması 

 Kanuni süresi içerisinde SGK bildiriminin yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 

bildirilmesi 

 

Satın Alma Birimi 

 Birimimiz bütçe tertiplerinden, hizmet ve hizmetin gerektirdiği her türlü mal ve malzemenin 

alınması kapsamında bütçe uygulama talimatlarıyla belirtilen serbest bırakma oranındaki 

harcamaların gerçekleştirilmesi. 

 Rektörlük Merkez örgütü ve müstakil bütçesi bulunan tüm birimlerin demirbaş, makine-

teçhizat satın alımlarının yapılarak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi.  

 Birimlerdeki mevcut makine, teçhizat, iş makineleri, taşıtlar ve diğer tüm cihazların yıllık 

bakım-onarımlarının yapılması.  

 Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı tüm birimlerinin mobilya, laboratuvar cihaz alımları, 

akaryakıt ve yakacak alımları, doğrudan temin sınırını aşan demirbaş mal ve malzemelerin alım 

ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi.  

 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi 

aracılığı ile alımını gerçekleştirip avans ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek 

 Rektörlük merkez örgütü ve bağlı birimlerdeki ATM’lerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

kapsamında kiralanması, yıllık olarak kira takibinin yapılması, hurdaya çıkmış olan 

malzemelerin satış işlerinin gerçekleştirilmesi bu birimimizin görevleridir. 

 Birimlerden yıl içinde gelen demirbaş talepleri ile ilgili icmal oluşturup daire başkanlığına 

sunmak. 

 

Taşınır Birimi 

 Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz merkez yerleşke ve tüm bağlı birimlerde kullanılmak 

üzere her ne şekilde olursa olsun alınmış olan mal ve malzemenin KBS sistemi üzerinde kayıt 

altına alınması, muhafaza edilmesi, 

 İhtiyaç bulunan birimlere çıkış kaydı ile dağıtılması ve kayıt örneğinin bir suretinin Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,  

 Birimler için alınan ürünlerin ilgili olduğu birimlere devir işlemlerinin yapılması, devredilen 

ürünün üst yazı ile gönderilen birime bildirilmesi, 

 Yıl sonu envanterlerinin hazırlanarak yine Strateji Daire Başkanlığıyla koordineli olarak gerekli 

kontrollerin yapılması işleri bu birimimizin görevleridir. 



 

 

Konut Tahsis Birimi 

 Üniversitemiz lojmanlarından yararlanmak isteyen personellerin başvuruları alınarak bu 

personellere ait puanlamanın yapılması. 

 Lojman puan sıra cetvelinin 3 aylık periyotlar halinde birim İnternet sitesinde ilan edilmesi  

 Üniversitemiz personelinin yararlanacağı konutların tahsis şekli, oturma süresi, tahliye, kira, 

bakım, onarım ve yönetimine ait usul, esas ve koşullar ile uygulamaya ilişkin diğer konular 

düzenlenir. 

 Lojmanlardan yararlana personellerin kira kesinti tutarının ilgili birime ve Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığına bildirilmesi 

 

Ulaştırma Birimi 

 Üniversitemiz tüm birimlerinin eğitim ve öğretimin pekiştirilmesi anlamında düzenlediği 

teknik gezilerin ulaşımının sağlanması.  

 Üniversitemiz personelinin resmi görevleri ile ilgili ulaşımının sağlanması.  

 Kongre ve sempozyumlarda katılımcıların ve görevlilerinin ulaşımının sağlanması.  

 Satın alınan malzemelerin birimlere ulaştırılması için gerekli araç/araçların tahsis edilmesi. 

 

 

 

Onaylayan 

……/……/2018 

Nevin HACIMUSTAFAOĞLU 

Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


