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BÖLÜMÜ             : ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI BİRİMİ     : Yüksekokul Sekreteri

UNVANI              : Mali İşler

ADI SOYADI      : Önder ÖZDEMİR

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

a) Meslek Yüksekokulu bütçesinin hazırlanmasında harcama yetkilisine ve gerçekleştirme görevlisine

yardımcı olmak,

GÖREVLERİ

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;

k) Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak.

d) Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak.

e) Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri

hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.

f) Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik

Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek.

g) Personelin icra, nafaka gibi kesintilere ilişkin hesapları tutmak, bu kesintiler ile ilgili işleri yapmak,

sonuçlandırmak ve ilgili birimlere iletmek,

h) Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemlerini yapmak,

b) Hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak,

sonuçlandırmak ve takip etmek.

e) Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.

ı) Açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan personelin kıst maaşlarını hazırlamak,

i) Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenlemek,

j) İstifa edenlerin borçlandırılması ve borçlarının tahsil edilmesini sağlamak,

l) Meslek Yüksekokulu sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

a) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

b) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

m) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;

SORUMLULUKLARI

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;

a) Mali İşler Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken, Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.
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HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN

Önder ÖZDEMİR Recep SARI Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN

Bilgisayar İşletmeni Yüksekokul Sekreteri Müdür

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU


