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BAŞKANLIK MAKAMI

Satınalma, tahakkuk, taşınır, bütçe, yazışma, evrak kayıt konularında koordinasyonu sağlamak

Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak

Satınalma Şube Müdürlüğü

İhalenin Ön Mali Kontrole tabi olması durumunda ihale dosyasının hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi

Birimlerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve satınalması acil olan ihtiyaçların doğrudan temin yöntemiyle karşılanması

Gayri maddi hak alımlarının gerçekleştirilmesi

Üniversitemiz araçlarının mali sorumluluk sigortasının ödenmesi ve bakım onarımlarının yapılması

Makine-teçhizatların bakım onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

İhalelere itiraz olması durumunda, ihale dosyalarının hazırlanarak KİK’e gönderilmesi

Görev alanıyla ilgili Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak

Başkan ile personel arasında koordinasyonu sağlamak.

Gelen telefonları ilgilisine aktarmak, 

Başkanlıktan istenen telefonları bağlamak.

Başkanın vereceği görevleri yapmak.

Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması

Yerel gazete, dergi ve ajans aboneliklerinin gerçekleştirilmesi

İhaleye yönelik şikayetlerin cevaplanması

Temizlik, Yazılım-Otomasyon ve Güvenlik Personeli hizmeti alımlarına ilişkin ihalelerin gerçekleştirilmesi

Akaryakıt, Kömür, Fuel-Oil, Laboratuvar Cihazı, doğalgaz, elektrik, Makine teçhizat vb. mal alımlarına ilişkin ihalelerin gerçekleştirilmesi

İhaleye ilişkin İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının hazırlanması

İhale öncesi ve sonrası ihale evraklarını hazırlanması

Sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak

Birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlanmak 

Birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlanmak 

SEKRETERYA
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Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Uygulama Araştırma Hastanesine ait emekli keseneklerinin internet üzerinde gönderilmesi, Strateji Daire Başkanlığına 

bildirilmesi

Üniversitemiz hizmet alımlarına ilişkin hakkediş ödemelerinin gerçekleştirilmesi

İhaleli işlerde mevzuatı dahilinde taahhüt işlem dosyasında bulunması gereken evrakların tam ve eksiksiz olarak bulunmasının sağlanması

Tahakkuk işlemleri tamamlanan belgelerin muhasebe birimine gönderilmesi

Hizmet alım yoluyla istihdam edilen personelin kıdem tazminatı ödemesi işlemleri,

Üniversitemiz araçlarının şehir dışı görevlerinde kullanılmak üzere görevli şoför adına yakıt, araç bakım onarım ve görev gideri avanslarının açılması

Ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları incelemek ve hataların düzeltilmesinin sağlanması

Ödeme evraklarını Ön Mali Kontrol Çizelgesine uygun olarak düzenlenmesi

Hatalı ödeme yapılmasını önlemek için her türlü tedbirin alınması, hassas ve riskli görevlerin bulunduğunun bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi 

Satınalma işlemlerinde ödeme dosyasında bulunması gereken evrakların kontrol edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

İhale kapsamında alınan akaryakıta ilişkin muayene işlemlerinin ve hakkediş ödemelerinin gerçekleştirilmesi

Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu, İcra Dairesi vb. kurum ve Üniversitemiz birimleriyle yazışmaların yapılması

Amirlerin vereceği diğer görevlerin yapılması

Gazete, dergi ve ajans abonelik bedellerinin ödenmesi

Akademik/ İdari Personelin aylık maaş işlemlerinin yapılması

Derece terfi kıdem işlemlerinin KBS sistemine veri olarak girilmesi

Personelin tenkis –tahsis yer değiştirme işlemlerinin KBS sistemi üzerinden yapılması

Nakil gelen, ücretsiz izinden dönen personellerin maaşlarının yapılması, ücretsiz izine ayrılan ve istifa eden personele borç çıkarma evraklarının hazırlanması

Kamu İhale Kurumu ihale ilanlarının yayımlanması için ilan avanslarının açılması

Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve malzeme alımları için avans açılması

Kamu İhale Kurumu ilan bedellerinin ödenmesi.

Yerel, ulusal ve resmi gazetelerde yayımlanacak ilan bedellerinin ödenmesi.

Üniversitemiz Rektörlüğü elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet ve kargo hizmetine ait faturalarının ödemesi.

Satınalma işlemlerine ilişkin Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması

Devlet Malzeme Ofisinden alınması planlanan mal/malzemelere ilişkin satınalma dosyalarının hazırlanması, sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, avans ve kredi 

işlemlerinin yapılması

DOKAP eylem planlarının düzenlenmesi

Gerekli durumlarda ilgili bütçe tertibine ek ödenek talep edilmesi

Üniversitemiz taşınmazlarının ihale usulüyle kiraya verilmesi 

Birimlerden gelen ihtiyaç yazılarının düzenlenmesi ve satınalma işlemlerine yönelik planların yapılması
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Jüri Üyeliği Ödemesinin yapılması

Ortak Zorunlu Dersler Başkanlığına ait Sınav Ücreti Ödemesinin yapılması

Üniversitemiz (Fakülte ve Yüksekokullar dahil) personelinin SGK Makam-Temsil-Görev Tazminatı ve Emekli İkramiyeleri Ödemesinin yapılması

Banka Promosyon Ödemelerinin yapılması

Ölüm Yardımları ödemelerinin yapılması

Doğum Yardımı ödemelerinin yapılması (15/05/2015 öncesi)

Genel Sekreterlik (Özel Kalem), Rektörlük Birimine ve Daire Başkanlıklarına ait Ek Çalışma Karşılıklarının ödenmesi

Üst Kadroya vekalet ücretlerinin ödemesinin yapılması

Ek Özel Hizmet (arazi) Tazminatı Ödemesinin yapılması

SGK primlerini internet üzerinden gönderme işlemlerinin yapılması

Artış farkı (katsayı artışı ve öğrenim değerlendirmesi) yapılması

SGK işe giriş/işten ayrılışlarının yapılması

Aile ve Çocuk Yardımı ödemelerinin yapılması

Giyim Yardımı ödemelerinin yapılması

Raporların internet ortamında SGK ya bildirilmesi ve rapor kesinti ödemelerinin takip edilmesi

Aylık çalışma puantajlarının dosyalanması ve arşivlenmesi

4/C aylık maaş işlemlerinin yapılması

Harcama Talimatının hazırlanması

İş gücü çizelgelerinin hazırlanıp İş-Kur’ a bildirilmesi

Terfi ve maaş artışlarının sözleşmelere göre düzenlenmesi

Personelin emeklilik işlemlerine sevki, kıdem tazminatı, izin ücretleri ve diğer ücret ödemelerinin yapılması

SGK işe giriş/işten ayrılışlarının yapılması

Memur Sendika yazışmalarının yapılması

Sürekli İşçi aylık maaş işlemlerinin yapılması

İkramiye Ödemelerinin yapılması

Personel nakil bildirimi düzenlenmesi

İsteyen personele aylık ve yıllık onaylı bordro hazırlanması

Sigortalı tescil işlemlerinin yapılması

Personelin icra, kefalet, nafaka, sendika kesintilerinin yapılması ve yazışmaları

Personelin icra, nafaka, sendika kesintilerinin yapılması ve yazışmaları

SGK primlerini internet üzerinden gönderme işlemlerinin yapılması

Maaş bilgileri ve belgelerinin dosyalanması ve arşivlenmesi

Maaş işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması
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Üniversitemiz bünyesinde yer alan jeneratör, çim biçme makinesi için satın alınan motorin ve benzinin ihtiyaçlarının takibinin yapılması.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin araç talepleri doğrultusunda görevlendirme işlemlerinin yapılması ve araç görevlendirme işlemlerinin kaydı,

Başkanlığımıza gelen ve giden yazıların kaydının yapılması ve havale edilen evrakların ilgili birimlere teslim edilmesi

Rektörlük içi ve dışı yazışmaların yapılması

Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarımlarının takip edilmesi ve Satın alma Şube Müdürlüğüne bildirilmesi

Üniversitemiz personeline ait araç bilgilerinin plaka tanıma sistemine eklenmesi veya silinmesi işlemlerinin yapılması

Üniversitemiz araç işletme biriminde kullanılmakta olan hizmet araçlarının araç sigortası ve muayene sürelerinin takibi ve yazışma işlemlerinin yapılması.

Harcama birimine malzeme ihtiyaçlarının planlanmasında yardımcı olunması

Kayıtlarının tutulduğu taşınırların yönetim hesabının hazırlanması ve harcama yetkilisine sunulması

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişinin yapılması

Hurda komisyonunun uygun gördüğü taşınırların hurdaya ayrılması

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve alınmasının sağlanması

Üniversitemiz Ana Deposu olarak taşınırların muhafaza edilmesi

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaların harcama yetkilisine bildirilmesi

Ambar sayımını ve stok kontrolünün yapılması, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların harcama yetkilisine bildirilmesi

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması

Rektörlük personelinin Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu işlemlerinin yapılması

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesinin önlenmesi. 

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderilmesi.

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim edilmesi

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Rektörlük tarafından görevlendirmesi yapılan her personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu işlemlerinin yapılması 

İdari İşler Şube Müdürlüğü

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve 

kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilmesi

Üniversitemiz taşınmazlarına ait kira ödemelerinin takibi, kira artırma ve gecikme cezalarının hesaplanması, ilgili birimlere bildirilmesi ve takibi, kiraya verilecek taşınmaz 

malların izin yazışmalarının yapılması
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Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesindeki binalarının ısıtılmasının sağlanması 

Amirin vereceği diğer görevleri yapmak

Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

Üniversitenin tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

Üniversitemizde meydana gelen olaylarla ilgili tutulan tutanakların  ilgili birimlere bildirilmesi

Üniversitemizde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

Telefon santraline bakmak, gelen telefonları personele aktarmak, istenen telefonları bağlamak.

Üniversitemiz bünyesindeki hizmet araçlarının kullanılması. 

Üniversitemiz araçlarının temizliğinin yapılması

Şehir içi ve şehir dışı araç görevlerinde avans açılması hakkında yazışmaların yapılması 

Başkanlığımız idari ve sözleşmeli personel, daimi işçilerin izin işlemlerinin yapılması 

Üniversitemiz bünyesinde güvenliğin sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması

Üniversitenin sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında Üniversite personeli ile 

Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların 

Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

Üniversite ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu 

Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

 Amirin vereceği diğer görevleri yapmak

Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan ısıtma sistemlerinin arıza durumlarının takip edilmesi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirilmesi

İdari ve akademik personelin Üniversiteye ulaşımını sağlayan servis hizmetlerinin düzenli olarak yapılması
Hizmet araçlarında meydana gelebilecek olası arızalar ve servis bakım onarımları hakkında İdari İşler Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi

Temizlik görevlilerinin talep ve şikâyetleri ile ilgili dilekçelerinin üst yazı ile ilgili birimlere bildirilmesi.

Üniversitenin denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

Üniversitenin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

Sivil Savunma Uzmanlığı

Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda Üniversite adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar 

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

Üniversite içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,


