
T.c.
KAFKAS ÜNiVERsiTESi

iDARi vE MALi iŞLER DAiRE
BAŞKAN LlĞ I

KURl]M
BıLG i LERİ

USt Birim kafkas Üniversitesi
Birim İdari ı,e Mali İşler Daire Başkanlığı
Göreı,i Daire Başkanı/Harcama YelkiIisi
ust yönctici/yöneticilcri (ienel sekretcr
Astları Başkanlık Personeli

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Birimin Görevi ve sorumlulukları
l. Daire Başkanlığı birimleri arasında eşgüdümü

sağlamak,
koordine ederek, düzenli çaIışmayı

Görevin Tanımı
kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Başkanlığın vizyonu. misyonu doğrultusunda mali kaynakların yönetimi ile ilgili gerekli tüm
faaliYetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi a-aİıylİ çalışmaları
yapmak. planlamak. yönlendirmek. koordine etmek ve denetlenmesinden sorumludur. Bu genel
sorumluIuğa ek olarak Daire Başkanı özellikle aşağıdaki konuları yürütür:

2. Daire Başkanlığının misyon ve vizyonunu belirleyerek; bunu. Başkanlığın tüm çalışanları
ile paylaşarak. gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek,

3. Daire Başkanlığı personeli üzerinde gözetim ve denetim görevini yapmak.
4. Daire Başkanlığı personelinin sorunlarını tespit etmek, çözüme kavuşturmak, gerektiğinde

üst makamlara iletmek.
5. Kurum/kuruluŞ ve Şahıslardan Daire Başkanlığına gelen yazıların cevaplandırılması için

gerekli işlemleri yapmak,
6. Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe veya

imza etmek.
7, y azılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını yapmak.

sonuç[andırılmasını sağlamak
8. Başkanlık personelinin izinlerini planlamak.
9. Bağlı Şube Müdürlerince hazırlanan bütçe, plan. faaliyet ve programlarını incelemek,

gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak,
10. Faaliyet programlrun uygulanması ve izlenmesi; şubelerin faaliyet programlna göre

YaPacaklan çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak,
gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak. uyumlu çalışılmasını sağlamak.

l l . Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve tasarruf ilkelerine uygun hareket
etmek.

l2. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve
malzeme gibi mevcut kaynaklartn en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını saglamak,
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l3. Taşınırlann etkili, ekonomik. verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve
kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasınl. taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilisi
vasıtasıyla kayıtlannın saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının
verilmesini sağlamak.

l4. Genel Sekreterliğin sevk ve idaresinde koordineli olarak Sivil Savunma. güvenlik, iş ve
işlemlerini yürütmek.

l 5. . Tasanuf ilkelerine uygun hareket etmek,
16. . Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama

e.snasında gereklİ Kontrollerİ yaparak, sonuca ulaşmaya engel olacak risk|ere karşı gerekli
Önlemleri almak.(PUKÖ)

l7. Daire Başkanlığı stratejik planının hazırlanmasını sağlamak,
l8. Daire Başkanlığı fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak

kulIanılmasını sağlamak,
l9. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
20. Bağlı Personelin işlerini daha verimli. etkin ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri

ve deneYimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyiIeştirme fırsatlannı yakalayabilmelerine
olanak tanımak.

2l . Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

Ust 1,önetici
Genel sekreter

Birime Bağlı İş Unvanları
Şube Müdürü. İdari Personel.

Nitelikleri
l. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yfüsek Ögreıim Kanunu'nda
belirrilen genel niteliklere sahip olmak.
2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmakı sevk ve idare gereklerini bitmek,
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme
niteliklerine sahip olmak.

sorumlulukları
Daire Başkanı, yukanda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken. Genel Sekretere karşı sorumludur.

()NA Y LAYAN Ergün BOZKlRLl
Daire Başkanı



T.c.
KAFKAS ÜNiVERsiTEsi

iDARi vE MALi işLER DAiRE B{şKANLıĞı

Ust I}irim kafkas Üniversitesi
Birim Idari vc Mali lşler Dairc Başkanlığı
Görcı i Satın Alma Şube Müdürü
ust yönetici/yöncticilcri Daire Başkanı
Astları Başkınlık ldari Personeli

Bu görev tanımı formul
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması. izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanrmı
Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafindan belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Başkanlığın vizyonu. misyonu doğrultusunda gerekli tüm iaaliyetlerin etkenlik ve verimlilik
ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. ilgili kanunlar çerçevesinde
üniversite tarafından ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satın alma işlemlerini yapmak.
Birimin Görevi ve SorumluIukları

l . Başkanlık tarafından hizmetleri yürütüIen Harcama Birimlerinin;
Bütçe Tekliflerini Bakanlıkça belirlenen ilke ve standartlar açısından incelemek.
Hazırlamak ve süresi içerisinde strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına uIaştırmak.

2. Satın alma şubesi ile ilgili ödenek, ödenek aktarma. revize ve ek ödenek aktarma ile ilgili
taleplerini Strateji ve Ge|iştirme Daire Başkanlığına ulaşıırmak.

3. BaŞkanlık hizmetlerinin etkin. verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak ve birimi
ile ilgili mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip ederek, personeli,
harcama birimlerini ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

4. Başkanlıkta kullanılan defter. kayıt ve belgelerin aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik
ortamda da düzenlenmesini sağlamak, gerektiğinde çıktılarını alarak sayfa numarasr
verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda
muhafaza etmek.

5. Üst makamlar tarafından birimIere ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama
birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmak, Bu amaçla mali yönetim ve
kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu. yetki ve görevleri
çerçevesinde, oluşturmak ve izlemek,

6. Satın alma ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak. gerekli cevapların yazılmasını
sağlamak. yazışmaları sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanıp, arşiv
sistemine göre korunmasını sağlamak.

7. Kendi görev alanı içinde kalan ve diğer birimleri de ilgilendiren bilgi akışını tam ve doğru
olarak zamanında sağlamak,

8. Daire Başkanı tarafından yapılan toplantılarda iş ve işlemleri. sorunları. görüş ve önerilerini
sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak,

9. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam,
doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak,
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l0. Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlatmak ve ihale ile
ilgili süreci takip etmek,

l l. İhale komisyonu oluşturmak, Onay belgesi. Yaklaşık maliyet hesap cetveli ve ek belgeleri
düzenlemek.

l2. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaptırarak yazışmaları
hazırlatmak. gerektiğinde komisyon başkan ve üyelerine bilgi vermek

l3. Satın alma ile ilgili alınan komisyon kararları ile İhale sonucu işlemlerini yaptırmak ve takip
etmek.

l4. Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak,
l5. Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin sattn alınması ve mevcut

araç-gereç. cihaz, makine Ve teçhizatın bakım ve onarımlarınln yaptlrllması ile ilgili
evrakların hazırlanmasını takİp ve kontrol etmek.

l6. Akademik ve İdari birimlerden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç. cihaz. makine ve

teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakların hazırlamasını takip ve kontrol etmek.

l7. Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evraklann
hazırlanması ve satın alma işlemleri ile ilgili süreçleri takip ve kontrol etmek,

l8. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama
esnasında gerekli Kontrolleri yaparak. sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli

Önlemleri almak.(PUKÖ)
l9. Her türlü satın alma evrakını hazırlamak. İhale süreçlerini yönlendirmek.
20. Satın alma işlemleri ile ilgili tahakkuk evraklarının tanzimini sağlamak.
2l . Saın Alma Şube Müdürlüğünün arşivinin düzenlenmesini sağlamak.
22. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve

sonuçlarının alınmasında Daire Başkanına karşı sorumludur.
23. Tasamıf ilkelerine uygun hareket etmek,
24. Başkanlığın görev alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak,
25. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında. takİp ve kontrol edilmesİnde ve

sonuçlarının alınmasında Daire Başkanına karşı sorumludur.

yetkileri
l. Yukanda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3. İmza yetkisine sahip olmak.
4. Gerçekleştirme Görevlisi yetkisi kullanmak.
5. Emrindeki personele iş verme, yönlendirme, yaptıklan işleri kontrol etme, düzeltme.

gerektiğinde uyarTna. bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

üst yöneticisi
Daire Başkanı

Birime Bağlı İş Unvanları
ıdari personel.

Nitelikleri
l. 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu,nda ve 2547 Sayılı yüksek Öğretim Kanunu,nda

beIirtilen genel niteliklere sahip olmak,
2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,



4. Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme
niteliklerine sahip olmak.

sorumlulukları
Satın alma Şube Müdürü. yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirirken. Daire Başkanına karşı sorumludur.

ONAYLAYAN Ergün BOZKIRLI
Daire Başkanı



T.C.
KAFKAS ÜNivERsiTESi

iDARİ vE MALi iŞLER DAİRE
BAŞKAN LİĞ İ

Kt]RUM
BiLGiLERi

Lst Birim kafkas Üniversitesi
Birim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Göreı,i Tahakkuk Şube Müdürü
[Jst Yönetici/Yöneticileri Daire Başkanı
-Ast la rı Idari personel

Bu görev tanımt fbrrnu;
26.|2.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontro| Standa(ları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması. izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı
Kaftas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarakı
Başkanlığın vizyonu, misyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine
uygun olarak yürütülmesİ ve birimin verimli, diizenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını, işlerin
düzenli ve koordineli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve kontrol etmek.

Birimin Görevi ve sorumlulukları
l. Başkanlığımtz tarafından hizmetleri yürütülen Harcama Birimlerinin;

Maaşlarının yapılmast, İşçilerle ilgili SGK ve İş-Kur yazışmalarının.Yolluklar ve Yurtdışı
işlemlerin !,aptlması.

2. Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile ilgili ödenek. ödenek aktarma, revize ve ek ödenek aktarma
ile ilgili taleplerini Strateji ve GeIiştirme Daire Başkanlığına ulaştırmak.

3. Özlük işlemleri yapılan birimlerin icra işlemleri ile ilgili gerekli kesintilerin yapılarak
gönderilme işlemlerini takip etmek,

4. Merkez işyeri olarak daimi işçilerin iş gücü çizelgelerinin girişini yapmak.
5. Üniversitemizden geçmiş dönemlerde ve ilgili mali yılda emekliye ayrılan personelin

emekli ikramiyelerini, makam. temsil ve görev tazminatlarını tahakkuk ettirilerek ödenme
işlemlerini takip etmek,

6. Tahakkuk evraklannı incelemek. hatalı ödeme yapIlmaması konusunda dikkatli olmak.
7. Başkanlık hizmetlerinin etkin, verimIi ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak ve birimi

i[e ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip ederek, personeli. harcama
birimlerini ve Daire Başkanını bilgilendirmek.

8. Başkanlıkta kullanılan defter. kayıt ve belgelerin aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik
ortamda da düzenlenmesini sağlamak, gerektiğinde çıkttlannı alarak sayfa numarası
verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda
muhaf'aza etmek.

9. Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile ilgili yazı. tutanak ve formlan teslim almak, gerekli
cevaplann yazılmasını sağlamak, yazışmaları sınıflandırılarak standart dosya planına göre
dosyalanıp. arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak,

l0. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam,
doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak,

,rlı



l'l.Birim personeli arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını
sağlamak, işyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratarak personele iş vermek, yapılan
işleri denetlemek. gerektiğinde uyarmak ve bilgi istemek,

l2. Kendi görev aIanı içinde kalan ve diğer birimleride ilgilendiren bilgi akışını tam ve doğru
oIarak zamanında sağlamak,

l3. Birimin yazışmalarını, yazı ve onayları. "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

l4. Gerçekleştirme Görevlisi olarak tahakkuk evraklarının tanzimini sağlamak.
15. Görev ve sorumluluklannı yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama

esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli
Önlemleri almak.(PUKÖ)

l6. Tasam.ıf ilkelerine uygun hareket etmek,
l7. Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
l 8. Tahakkuk Şube Müdürlüğünün arşivinin düzenlenmesini sağlamak.
l9. Başkanlığın görev alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak

ust yönetici
Daire Başkanı

Birime Bağlı İş Unvan|arı
ıdari personeI

NiteIik]eri
l. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğreıim Kanunu'nda belirti|en
genel niteliklere sahip olmak,
2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebiImesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip
olmak.

sorumluluklan
Tahakkuk Şube Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmelik|ere uygun
olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumIudur.

ONAYLAYAN Ergün BOZKlRLI
Daire Başkanı



T.C.
KAFKAs ÜNivERsiTESi

iDARi VE MALi iŞLER DAiRE
BAŞKANLt(;ı

KURUM
Bi LGi LERi

Ust Birim kafkas universitesi
Birim i ılari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Göreı,i Idıri lşler Şube Müdürü
ust yönetici/yiineticileri Daire Başkanı
Asıları Idıri personel

Bu görev tanımı tblmu;
26.|2.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu iç Kontrol Standartlan
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturuIması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı
ka{kas. Üniversitesi üst yönetimi tarafindan belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
BaŞkanlığın vizyonu. misyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimıİı-ik iıkeıerine
uYgun olarak Yürütülmesi ve birimin verimIi, düenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını. işIerin
düzenli ve koordineli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve kontrol etme{.

Birimin Görevi ve Sorumluluk|arı
l . l.ojmanlarla ilgili her türlü işlemin yürütülmesi. kontrolü ve raportörlüğünün yapılması.
2. L9jman Tahsis Komisyonunca personele tahsis edilen kamu konutla-nnın teslim ve geri

alma işlemlerinin yapı lması.
3. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplannda yer almak ve gerektiğinde rapor

hazırlamak.
4. Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasını sağtamak. Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığına göndermek .(satın Alma Şube Müdürlüğü ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile
Koordineli olarak)

5. Birim Faaliyet Raporlarının hazırlayarak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
göndermek. (satın Alma Şube Müdürlüğü ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile koordineli
olarak)

6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın AIma Şube Müdürlüğü. Tahakkuk Şube
Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik tarafından Başkanlığımızca koordineIi oIarak sevk ve idare
edilen Sivil Savunma Uzmanlığının Taşınır Mal Kayıt işlemlerinin dışında kalan ı,e idari
İşler Şube Müdürlüğünün görev alanına giren diğer İdari İşlerin yürütüİmesi.

7. kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam,
doğru ve güncel olarak tutuImasıntn sağlanması, gerektiğinde rapor hazırlanması.

8. Birim Personelinin uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, işyerinde disiplinli bir
çalışma ortamı yaratarak personele iş vermek. yapılan işleri denetlemek, gerektiginde
uyarmak ve bilgi istemek,

9. Kadroları Başkan|ığımız bünlesinde olan ve Rektörlük Makam onayı ile Üniversiıemizin
baŞka birimlerinde görevlendirilen veya kadrosu başka birimlerde olmasına rağmen idari
ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevlendirilen ve fiili olarak Başkanlığımızda görev
YaPan sürekli iŞÇiler ile lojmanların temizliğini yapan temizlik hizmeti işçilerinin aylık
puantaj cetvellerinin doldurulması. kurum içi izin, rapor vs. yazışmaların yapılması.

N
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l0. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama
esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli
Önlemleri almak.(PUKÖ)

l l . Tasamrf ilkelerine uygun hareket etmek,
l2. Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
l3. İdari İş|er Şube Müdürlüğünün arşivini düzenlenmesini sağlamak.
l4. Başkanlığın görev alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak
l5. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında. takip ve kontrol edilmesinde ve

sonuçlarının aIınmasında Daire Başkanına karşı sorumludur.

Birime Bağlı İş Unvanları
ıdari personel

Nitelikleri
l. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda belirtilen
genel nite|iklere sahip olmak,
2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini biImek,
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli kararverme ve sorun çözme niteliklerine sahip
olmak.

sorumluluklan
İdari İş|er Şube Müdürü. yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
oIarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

ONAYLAYAN Ergün BOZKlRl.I
Daire Başkanı



,
T.c.

KAFKAS ÜNİVERSiTESİ
iDARi vE MALi iŞLER DAiRE

BAŞKANLıĞl

KUR[]M
BiLGiLERi

Usı Birim kafkas u niı,ersitcsi
Birim Idari ve Mali lşler Daire Başkanlığı
Görer i Bilgisayar Işletmeni
ust yönetici/yöneticileri Daire Başkanı
Astları ldari personel

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontro| Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması. izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı
Kafkas Üniversitesi üst yönetimi taralından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Başkanlığın vizyonu. misyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine
uYgun olarak. birimin verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını verilen görevlerin yerine
getirirken Bilişim Teknoloj ilerinin maksimum düzeyde kuIlanılmasını sağlamak.

Birimin Göreı,i ve Sorumlulukları

l. GerekIi sistem yardımıyla bilgisayan çalıştırmak. girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve
doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak. Girdi ve çıktıları sistem
gereklerine uygun olarak yapmak. Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre
yapmak, belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında
optimumda tutmak.

2. Lojmanlarla ilgili her türlü işlemin yürütülmesi.
3. Lojman Tahsis Komisyonunca personele tahsis edilen kamu konutlarının teslim ve geri

alma işlemlerinin yapılması,
4. Stratej ik Plan ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasını sağlamak. Strateji Geliştirme Daire

Başkanhğına göndermek.
5. Birim Faaliyet Raporlarının hazırlayarak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına

göndermek.
6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü. Tahaktuk Şube

Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik taralindan Başkanlığımızca koordineli oIarak sevk ve idare
edilen Sivil Savunma Uzmanlığının Taşınır Mal Kayıt İşlemterinin dışında kalan ve ldari
İşler Şube Müdürlüğünün görev alanına giren diğer İdari İş|er.

7. Kendi görev alanı kapsamındaki her tiirlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam,
doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanması. gerektiğinde rapor hazırlanması.

8. Kadroları Başkan|ığımız bünyesinde olan ve Rektör|ük Makam onal ı ile Ünirersitemizin
başka birimlerinde görevlendirilen veya kadrosu başka birimlerde olmasına rağmen İdari
ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevlendirilen ve fiili olarak Başkanlığımızda göreı
yapan Sürekli işçiler ile lojmanların temizliğini yapan temizlik hizmeti işçilerinin aylık
puantaj cetvellerinin doldurulması. kurum içi izin. rapor vs. yazışmaların yapılması.

N
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9. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama
esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli
Önlemleri almak.(PUKÖ)

l0. Tasam-ıf ilkelerine uygun hareket etmek,
l l. Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
l2. İdari İşter Şube Müdürlüğünün arşivini düzenlemek.
l3. Başkanlığın görev alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak
l4. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve

sonuçlannın alınmasında Şube MüdüriVDaire Başkanına karşı sorumludur.

Birime Bağlı İş Unvanları

Nitelikleri
1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Ögretim Kanunu'nda belirtilen
genel niteliklere sahip olmak,
2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak: sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip
olmak.

sorumlulukları
Bilgisayar İşletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere
uygun o|arak yerine getirirken. İdari İşler Şube Müdürti,/Daire Başkanına karşı sorumludur.

ONAYLAYAN Ergün BOZKIRLl
Daire Başkanı



T.c.
KAFKAS ÜNivERSİTEsi

iDARi vE MALi işLER DAiRE
nnşxıNı-ıĞ ı

KURUM
BiL(; iL ERi

Ust Birim kafkas Üniversitesi
Birirn İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Görevi Taşınır Kııl,ıt }'etkilisi
t st yönetici/yöneticiIeri Müdür. Daire Başkanı
AStları

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşfurulması, uygulanması. izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı
Başkanlığın gerekli tüm faaliyetlerinin
yürütülmesi amacıyla satınalma-tüketim
işlemlerini yapar.

etkenlik ve verimIilik ilkelerine
ve demirbaş malzemelerini kayıt

uygun
için

olarak
gerekli

l . Başkanlığımız tarafından hizmetleri yürütülen Harcama Birimlerinin ;

Taşınırlarla ilgili her türlü kayıtlarını tutmak ve tanzim edilmesi gereken her türlü
Belgenin süresi içerisinde tanzim edilmesini sağlamak ve hesaplarını vemlek.

2. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması. arşive devredilecek malzemelerin tesliminin
sağIanması.

3. Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime
teslim işlemlerinin sağlanması.

4, Mal ve Hizmet alımı işlemlerinin yapılması,
5. Uygunluk onay işlemlerinin yapılması.
6. Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programlann yapıIması,
7. Arşivlenecek evrakların hazırlanarak teslimini sağlamak.
8. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin

yapılmasını sağlamak,
9. Birimi ile ilgili yazılan teslim alma ve tutanaklan imzalamak,
l0. Başkan[ığın tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlannın tespitini yapmak,
l l. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünün takibini

yapmak,
l2. Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak,
l3. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini diizenlemek ve Straıeji ve

Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek.
l4. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evraklann düzenlenmesini, kayıt altına

alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

Birimin Göreı,i ve Sorumlulukları



l5. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yaparak. Değer Tespit Komisyonuna
bildirmek.

l6. Yatınm ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.
l7. Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını

sağlamak,
l8. Ambar memurunun görevlerini yapmak.
l9. Başkanlığın görev alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak,
20. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Daire Başkanına karşı sorumludur.

yetkileri
l . Yukanda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç. gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

yöneticisi
Daire Başkanı

Nitelikleri
l. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak
3. Muhasebe işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
4. Görevini gereği gibi yerine gelirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

Sorumluluğu
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi. yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

ONAYt-AYAN Ergün BOZKIRLI
Daire Başkanı



,
T.c.

KAFKAS ÜNivERSiTESİ
iDARİ vE MALi işLER DAiRE

BAŞKAN LlĞ I

KURUM
BiL(; iLf,Ri

t'st Ilirim kafkas Üniversitesi
l]irim İdari ve Mali İşler Daire Başkanhğı
(]örevi Tahakkuk Memuru
ust yönetici/yöneticileri Şube Müdürü/Daire Başkanı
Astları

Bu görev tanımı forınu;
26.|2.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu iç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulmast, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlaırmıştır,

Görevin Tanımı
Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak:
Başkanlığın vizyonu, misyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine
uygun olarak yürütülmesi ve işlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

Birimin Görevi ve sorumlulukları
l. Başkanlığımız tarallndan hizmetleri yürütülen Harcama Birimlerinin;

Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklan ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri
yapmak ve ödeme emri belgelerini diizenlemek.

2. Başkanlığımız tarafından hizmetleri yürütüten Harcama Birimlerinin Maaşlannı yapmak.
3. İtgili birimlerden gelen puantajları ve diğer evrakları kontrol etmek.
4. Merkez işyeri olarak daimi işçilerin iş gücü çizelgelerinin girişlerini düzenlemek ve girişini

yapmak,
5. Maaş hesaplama tablosuna puantaj girişlerini yapmak.
6. Maaş hesabını yapmak.
7. Maaş ödeme dosyasını hazırlamak.
8. Maaşa ilişkin ödeme emri belgesi düzenlemek.
9. Maaş ödeme listesini ilgili bankaya iletmek.
l0. SGK primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.
l l . BES kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak.
l2. Sürekli işçilerin raporlarının SGK sistemine girişini yapmak.
l3. Sürekli işçilerin talebi üzerine bordro, yıllık gelir tablosu vb. belgelerini düzenlemek.
l4. EmekIiye ayrılan sürekli işçilerin kıdem tazminatını hesaplamak ve ilgili kişiye ödenmesini

Sağİamak.
l5. İşe giriş ve çıkışlarda SGK sistemine giriş yapmak.
l6. Sürekli İşçilerin iş ve işlemlerine ilişkin verilen diğer görevleri yapmak
l 7. Yurtdışı işlemlerin yapılması.
l8. Özlük işlemleri yapılan birimlerin icra işlemleri ile ilgili gerekli kesintileri yapmak.,
l9. Üniversitemizden geçmiş dönemlerde ve ilgili mali yılda emekliye ayrılan personelin

emekli ikramiyelerini, makam. temsil ve görev tazminatlarını tahakkuk ettirilerek ödenme
işlemlerini yapmak,

20. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam,
doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. gerektiğinde rapor hazırlamak,

,rrı



2l . Birimin yazışmalarını, yazı ve onayları, ''Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve UsulIer
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlamak,

22. Tasam-ıf ilkelerine uygun hareket etmek,
23. Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek.
24. Tahakkuk Şube Müdürlüğünün arşivini düzenlemek.
25. Başkanlığın görev alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak

üst yönetici
Şube Müdürü/Daire Başkanı

Birime l}ağlı lş ['nr anları

Nitelikleri
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Ögretim Kanunu'nda
belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme
nitelikIerine sahip olmak,

sorumlulukları
Tahakkuk Memuru. yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken. Tahakkuk Şube Müdürü/Daire Başkanına karşı sorumludur.

ONAYLAYAN Ergün BOZKIRL|
Daire Başkanı



T.c.
KAFKAs ÜNiVERsiTEsi

iDARi vE MALi İŞLER DAiRE
BAŞKANLlĞ ı

KURUM
BiLGiL[Rİ

Ust Birim kafkas universitesi
Birim ldari ve Mali Işier Daire Başkanlığı
Görevi Temizlik (iörevlisi
ust yönetici/yöneticileri Daire Başkanı/Şube Müdürü
Astları

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması. izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Giirevin Tanımı
Kafkas Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Yüksekokulun gerekli tüm temizlik işlemlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak
yürütülmesi amacıyla temizlik işlerini yapar.

yöneticisi
Daire Başkanı. Şube Müdürü

Nitelikleri
l- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

Birimin Görevi ve sorumlulukları
l. Sabahları 08.00' da mutlaka çalışmaya hazır halde görev yerinde bulunur.
2. Görev alanı: idari persone| odaları, koridorlar ve |avabolardır.
3. Görev alanının temizliği 08.45 de bitirilmiş olmalıdır.
4. Başkanlıkta yer alan koridor ve lavabolar günde iki kez sabah ve mesai bitimi öncesinde mutlaka çamaşır

sulu materyalle, bunun dışında da sürekli kontrol yapılarak su ile temizleneceklir. İdari personel odaları
günlük olarak temizlenecek, temizliğin sürekliliği sağlanacakıır.

5. Temizlik talimatına göre, belirtilen mahallerde temizlik görevi ve hizmetiyle ilgili emirleri yerine getirmekle
yükümlüdür.

6. Kendisine teslim edilen araç ve gereçlerin muhafaza ile bunların her türlü israflanna mani olur.
Bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkal eder.

7. Lavabolarda kullanılan sabun ve havlu gibi malzemeler bittiğinde ıeminini sağlar.

8. Görev alanı. mesai bitimi öncesinde de yine paspas yapılmış ve çöpleri boşa|tmış olarak bırakır.

9. Görev alanında, idari amirler tarafından gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapılabilir.
l0. Mesai saati ddhilinde idari amirlerce gerekli görülen tüm görevleri yerine getirecektir.
l l , Düzenlenen eğitim ve toplantılara katıllr.
l2. Çöplerin attlmasını sağlar.
l3. Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası. hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

l4. Amirinin vereceği ve diğer Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve
sorumluluklan yerine geıirir.

l5. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar. gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanır.



Sorumluluğu
l- Temizlik görevlisi, yukarıda yazıh olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmelikIere

uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı. Şube Müdürlerine karşı sorumludur.

ONAYLAYAN Ergün BOZKIRLI
Daire Başkanı


