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Unvani: Maas Burosu Personeli
Bagli Oldugu Pozisyon: Daire Baskam
Vekili: Daire Baskam tarafindan yetkilendirilmis personel
Gorevin Gerektirdigi Nitelikler:
• En az orta ogretim mezunu olmak,
• 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda belirtilen atama ko§ullanna haiz olmak.
• Microsoft Office programlarini iyi derecede kullanabiliyor olmak.
Gorey ye Sorumluluklar:
1-Maas Biirosu Personeli Kapsaminda Gorey ye Sorumlulukl .
,
• Amirlerince verilen her Writ) yazignayi elektronik ortamda yaz
e im, sekil, harita vb.) her Wail
Goreviyle
ilgili
programlan
kullanarak
bilgisayara
(data,
ffii
.
•
veriyi yiiklemek,
Kendisine
verilen gorevleri diger birim personeli it i ' - Ill sinde yOriltmek,
•
d mda tutmak ve bunun icin gerekli
• Kendine tahsis edilen bilgisayar ve diger don i i c,
tedbirleri almak,
• Ust yoneticileri tarafindan kendisine verileget 'ger i ri yapmak,
• Gorevi ile ilgili aim yazimalan yapm ,
n k esas ye usullere uygun olarak haztrlamak,
• Tam yazi§malannt resmi yazi§malarda
kullanabilecek durumda tarn, dogru ve &led olarak
• GOrevi kapsammdaki her tOrlii bilgi
tutmak,
• $ube Miidtirii tarafindan have n yazi, tutanak ye formlan teslim almak, varsa geregini yerine
getirmek,
aki standart dosya planma gore dosyalamak,
• Gorevi ile ilgili gelen ye .1
• Mevzuata aykin fa iy: at • mek,
n 1)7" bilro makineleri ye demirbaslan her filth' hasara karsi korumak, alinan
• Kullaniminda bu
de ve ekonomik kullanmak,
tedbirleri uygulama
Bilroda
disiplinli
bir
ca
t§ma
ortaminin saglanmasi hususunda alinan tedbirlere uymak,
•
• Gorevlerini §ubenin calt§ma programina uygun olarak uyum ye 4birligi icinde ifa etmek,
• Verilen gorev ye yetkilerin kullanilmasindan $ube Mildtirtine kar§t sorumluluklan yerine getirmek,
• Yeni ba0ayan memurlann Maliye Bakanligi Muhasebat Genet MOdiirlOgil web tabanli saymanhk
otomasyon sistemine (Say2000i) bilgi giriOni yapmak,
• Ayrica Strateji Daire Ba*anitgina vermek,
• Kesenekleri cikartmak, bu kesenekleri sistemden Emekli Sandigina gondermek,
• Ki§ilerden gerekli evraklari alarak maa0arint hazirlamak,
• Maa§ onayindan sonra Bankaya iletmek,
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Personel Daire Ba§kanhgma bagh ki§ilerin maa§lannt hesaplamak, kidem ye terfi bilgilerini girmek,
Sistemden keseneklerini atmak, Strateji ve Bilgi hlem Daire Ba4kanliginda bilgi giri0 yaptirmak,
cocuk ye Dogum Yardimi gibi sosyal haklan dOzenlemek,
Personel Daire Ba§kanlignun btitcesini hazirlamak,
Gorey zararlanna ait gelen faturalann takibi ye bunlann odemesini yapmak,
Sosyal Giivenlik Kurumu www.sgk.gov.tr sistemine yeti giri§i yapmak,
yapmak
Sistemi www.kbs.gov.tr yeti
Kamu Harcama ye Muhasebe

2-KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumluluklar
• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasmi benimsemek ye bu dogrultuda hareket
etmek,
m
Universite
ye birim kalite hedeflerine ulgilmast icin tizerine dii§ealart
yapmak,
•
kayttlan eksiksiz tutmak,
• Faaliyetlerini ytiriltikken KYS doktimanlanna uygun hareket
etlerin
yerine getirilmesine katki
• KYS kapsammda biriminde yapilacak dOzeltici ye onleyi
saglamak,
ye Birim Dokilmantasyon Sorumlusu
• Yaptigt 41e ilgili iyile§tirme onerilerini Birim Kai' T
ile paylamak,
dina katki saglamak.
• KYS calt§malan kapsanunda yapilan faaliyegere b
e\)
14
Yetkiler:
• 657 Sayth Devlet Memurlari KanufAktmlanan yetkiler
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