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Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı-Fakülte Sekreteri

Diğer idari personel

08:00-12:00 / 13:00-17:00

Mali işler ile  ilgili tüm işleri mevzuat çerçevesi içerisinde 

yürütmek.





























Akademik ve İdari personelin maaş işlemleri ile ilgili sigorta primlerini KBS sistemi üzerinden emsal veriyi kullanarak

SGK e-kesenek bilgi sistemi üzerinden sigorta primlerini yapmak ve ekleri ile birlikte her ayın en geç 18 'inde Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığına EBYS sistemi üzerinden göndermek.

Akademik ve idari personelden doğum sonrası ücretsiz izne ayrılanların maaşı peşin ödenmişse kişi borcunu çıkartmak ve

ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

Akademik personelin ek ders, sınav ücretleri için verilerini KBS sistemine girişi yapmak. Daha sonra Bordro ve ekleri ile

birlikte Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin imzasından sonra Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

Akademik ve İdari personelin doğum yardımı , ölüm yardımı emeklilik sonrası yolluk yardımı işlemleri KBS sisteminden yapar

ve Bordro ve ekleri ile birlikte Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin imzasından sonra Strateji Geliştirme Dairesi

Başkanlığına teslim etmek.

İdari personele yapılacak giyecek yardımı işlemlerini KBS sistemi üzerinden yaparak, Bordro ve ekleri ile birlikte

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin imzasından sonra Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

Uygulama eğitimine gidecek öğrencilerin sigortalı işe giriş-çıkış işlemlerini ile aylık sigorta primlerini e-bildirge sistemi

üzerinden yapmak ve ekleri ile birlikte  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ödenmek üzere teslim etmek.

Hizmet işleri kabul tutanağını her ayın 1. günü hazırlayıp ekleri ile birlikte Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin imzasından

sonra EBYS'den üst yazısını hazırlar ve evrakları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına elden teslim etmek.

İşkur kapsamında çalışan personelin puantajını her ayın 1. günü hazırlayıp ekleri ile birlikte Gerçekleştirme Görevlisinin

imzasından sonra EBYS den üst yazısını hazırlamak ve evrakları   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına elden  teslim etmek.

Bütçe durumunu inceledikten sonra  Mal ve Hizmet alımları için satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.  

Açıktan atama, yeniden açıktan atama, ücretsiz izin ve askerlik dönüşü ay başına denk gelmeyen durumlarda olan personelin

kısıtlı maaşlarını KBS sistemi üzerinden hazırlamak ve Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin imzasından sonra ekleri ile

birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek.

Görev Yeri

Bağlı olduğu Birim ve Birim Amiri

Görevi Başında Olmadığı Zamanda Vekalet Edecekler

Çalışma Koşulları 

Doğalgaz, Telefon, Su faturaları ile ilgili evrakların ödeme emri belgelerini Harcama Yönetim Sistemi üzerinden düzenler

kontrol ettikten sonra Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin imzasından sonra ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi

Başkanlığına teslim etmek.

İşin Temel Fonksiyonu

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Akademik ve İdari personelin maaşlarını her ayın 9’unu geçmemek üzere KBS sistemi üzerinden hazırlar ve Gerçekleştirme ve

Harcama Yetkilisinin imzasından sonra ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek.

Akademik ve İdari personelin Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, ödeme evraklarını kontrol

ederek, belgeleri düzenler ve imza aşamasından sonra ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

Bütçenin hazırlanmasında Fakülte Sekreterine yardımcı olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MALİ İŞLER

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Doküman No: ST 2.2.11

Ünvanı

















SÜREÇLER İMZA

Hazırlayan

ADI-SOYADI

İç Kontrol Çalışma Grubu

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

İmza yetkisine sahip olmak.

Devlet Malzeme Ofisinden alının malzemelerin işlemlerin takibi ve ödemesinin yapılmasını sağlamak. (Avans çekilerek

malzeme alımı yapıldı ise 3 ay içerisinde avansı kapatmak)

Mal ve Malzeme alımları için avans çekildi ise 1 ay içerisinde avans kapama işlemlerini gerçekleştirmek.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak görev alanı ile ilgili tüm işlemleri taşınır mal yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmek.

YETKİLERİ

Satın alma işlemleri ile ilgili avans evrakları ile satın alma sürecindeki evrakları düzenlemek ve ekleri ile birlikte

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin imzasından sonra Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

Mali işler memuru  yukarıdaki işlemleri yerine getirirken Fakülte Sekreterine, Dekan Yardımcısına ve Dekana karşı sorumludur.


