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ADI SOYADI  

GÖREVİ Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürü 

BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ Daire Başkanı 

DAYANAK 

Bu Görev Tanım Formu; 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol 
sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında 
hazırlanmıştır.  

İLGİLİ MEVZUAT 

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu   

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu   

• 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununu  

• 124 Sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari 
Teşkilatı Hakkında KHK   

• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

• 6245 Sayılı Harcırah Kanun  

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu 

• 488 sayılı Damga vergisi Kanunu ve İkincil Mevzuatı 

• 3095 Katma Değer Vergisi Kanunu ve İkincil Mevzuatı 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve İkincil Mevzuatı  

• Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ  

• Bütçe Tebliğleri 

• Taşınır Mal Yönetmeliği 

• İç Kontrol Literatür Bilgisi 

• Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği 

• Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği  

• Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi  

• Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Kurulu 
Yönergesi  

MİSYONUMUZ 

Akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı 
eğitim sistemini sunan üniversitemizin kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, 
eşit şartlarda ve düzenli olarak öğrencilerimizin beslenme, barınma, yeteneklerinin ve 
kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, kültür ve spor hizmetlerini çağın 
gereklerine uygun olarak personelimize ve geleceğimizin teminatı olan gençlere iyi 
bir hizmet sunmaktır. 

GÖREV TANIMI 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere; 
Üniversitenin Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri 
ve prosedürlerine uygun olarak; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Misyonu ve 
Vizyonu doğrultusunda Başkanlığın satın alma ve tahakkuk iş ve işlemleriyle ilgili 
görevleri yürütür.  
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GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

• Şube Müdürü Daire Başkanına karşı sorumludur. 

• Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlar.  

• Uygulamada görülen aksaklık ve sorunları tespit eder, önlemleri alır ve yetkisi dışında olanlar için Daire 
Başkanına önerilerde bulunur. 

• Şube Müdürlüğünde kullanılan büro makineleri ve demirbaşların, her türlü hasara karşı korunması için gerekli 
tedbirleri alır, şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını 
sağlar. 

• Birim personelinin tayin, nakil, asalet onayı ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin Daire 
Başkanına görüş ve önerilerini sunar. 

• Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak 
ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapabileceklerini belirler ve Daire Başkanına teklif eder/bildirir. 

• Şubenin çalışma programını hazırlar, Daire Başkanına sunar ve olur aldıktan sonra uygular. 

• Personele görev bölümü yaparak, uyum ve iş birliği içinde çalışmalarını sağlar, yaptıkları işi denetler, 
gerektiğinde uyarır, bilgi ve rapor ister. 

• Personelin işlerini daha kaliteli, etkin ve verimli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için 
sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim 
faaliyetleri düzenler. 

• Mevzuata aykırı faaliyetleri önler. 

• Şubede disiplinli bir çalışma ortamı sağlar. 

• Personelin mesaiye devamlarını kontrol eder. 

• Birim personeline günlük ya da saatlik idari izinler verir. 

• Daire Başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim alır. 

• Şube yazışmalarını Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak hazırlatır, paraflar ve Daire Başkanının imza ya da parafına sunar. 

• Birimiyle ilgili günlük yazışmaların yapılmasını, takip edilmesini, sonuçlandırılmasını; birim içinde etkin bir 
kayıt ve dosyalama sistemi kurulmasını, yürütülmesini, geliştirilmesini ve arşivlenmesini sağlar. 

• Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına 
uygun olarak arşivler. 

• Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde 
yerine getirir. 

• Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirir ve yapılamayan işlerin gerekçeleriyle birlikte açıklamasını 
yapar. 

• Başkanlığın web sayfasında birimiyle ilgili bilgilerin güncellemesini sağlar. 

• İş verimliliği açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret eder. 

• Başkanlığın faaliyet raporu, stratejik plan, iç kontrol sisteminin düzenlenmesine ilişkin yapacağı ortak 
çalışmaya katılır, bilgi ve belgeleri sunar. 

• Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve 
önerilerde bulunur. 

• Birimiyle ilgili istatistiksel çalışmalara temel oluşturacak raporları ve birimine ait aylık/yıllık faaliyet raporlarını 
hazırlar ve zamanında teslim eder. 

• Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini yürütür ve çalışma planının hazırlanmasında Başkana 
yardımcı olur. 

• Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar 
doğrultusunda Müdürlüğüne ait plan, program ve bütçe önerilerini hazırlayarak Daire Başkanına sunar. 

• Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol gösterir, bu amaçla gerektiğinde 
yardım ve önerilerde bulunur. 

• Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanır, bunu sağlamak amacıyla 
gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapar. 

• Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için Müdürlüğünün araç, gereç, malzeme, 
hizmet vb. ihtiyaçlarını belirler ve temini için amirinin onayına sunar.  

• Birimindeki personelin performansını düzenli olarak izler ve gelişmeye açık yönleri hakkında zamanında ve 
destekleyici geri bildirimde bulunur. 

• Kendisine harcama yetkililiği vekâlet görevi verildiğinde; harcama yetkililiğinden doğan görev, yetki ve 
sorumlulukları yerine getirir. 
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• Birimin gelir işlemlerini takip eder ve belgeleri ile birlikte onaya sunar. 

• Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip eder; ek ve 
değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirir ve uygulanmasını sağlar. 

• Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olur. 

• Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını 
verimli kullanılacak biçimde yerine getirir. 

• 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet eder.  

• Görevden ayrılırken Devir Teslim Raporunu düzenleyerek ilgili birime teslim eder. 

• Kalite Politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, 
geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunur, destek sağlar. 

• Üst yönetimin Kalite Yönetim Sistemini gözden geçirme toplantılarına katılır. 

• Görev ile ilgili süreçleri Üniversitenin Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri 
ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. 

• Görev, sorumluluk ve yetki alanlarındaki faaliyetlerin, mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına 
uygun olarak yürütür ve yürütülmesini sağlar. 

• Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, yönetmelik ve bu gibi 
mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından sorumludur. 

• Personelin görev dağılımını; personelin uzmanlık alanları, deneyimleri, tercihleri ve verimliliklerini gözeterek 
mümkün olduğu kadar adil ve etkin bir şekilde gerçekleştirir 

• Personelinin sorunlarını tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir. 

• Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde 
bulundurulmasını, herkes tarafından uygulanmasını sağlar ve müdürlüğü ile ilgili talimatları hazırlar. 

• Maliye Bakanlığınca yayınlanan bütçe hazırlama rehberine bağlı olarak Başkanlığın bütçesini hazırlar. 

• Tesislerin, araç ve gereçlerin bütçe imkanları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar. 

• Başkanlığa bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu tüm satın alma (araç, gereç, hizmet) ve tahakkuk iş ve işlemlerini 
yürütür. 

• Personelle ilgili resmi yazışmaları yapar. 

• Usta öğretici, antrenör ve eğitmen çalıştırılması ve ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

• Taşınır kontrol işlemlerini yürütür. 

• Kiraya verilen taşınmazların sözleşme maddeleri uyarınca denetimlerini yapar. 

• Her ay tahakkuk edecek hak edişin ödenmesi için raporu ve gerekli evrakları hazırlar, kontrol eder ve ödeme 
emri belgesini düzenler. 

• Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen fakülte ve yüksekokullar arası değişik branşlarda yapılan 
müsabakalarda Spor Şube Müdürlüğünün düzenlediği bordrolar üzerinden hakem ve görevli personel 
ücretlerinin ödemesini yapar. 

• Fakültelerinin ve öğrenci topluluklarının düzenleyeceği şehir içi ve şehir dışı etkinlikler için ihtiyaç duyduğu 
araç, gereç, hizmet, yolluk, yevmiye, kumanya, ulaşım, yemek, konaklama vb. mali iş ve işlemlerini yürütür. 

• Üniversitenin düzenleyeceği bilimsel ve teknik etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili tüm mali iş ve işlemleri 
yürütür. 

• Satın alımlar için teknik şartnameleri, ihale dokümanlarını hazırlar, ihale sürecini yürütür ve sonuçlandırır. 

• Personelin kadro, kademe ve derece değişikliklerinin takibini yapar. Bu değişiklikleri üniversite maaş 
programına ve Say2000i (KBS) maaş programında günceller. 

• Personelin eş ve çocuk durumlarındaki değişikliklerini KBS sistemine kaydeder ve tahakkuk ettirerek 
ödenmesini sağlar. 

• İcra borcu olan personelin, icra borçlarını hesaplayarak maaşlarından kesilmesini sağlar. 

• Bireysel emeklilik ve sigortalıların aylık bildirgelerin verilmesi ve kontrol edilmesini takip eder. 

• İdari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenler. 

• Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri, bunlarla ilgili her türlü yazışmayı yapar. 

• İdari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını ve banka listelerini hazırlar. 

• Maaş ile ilgili Ödeme Emri Belgesini hazırlayarak, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama imzaya Yetkilisi 
onayına sunar. 

• Maaşın yapıldığı ayın ödemelerine ilişkin Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin, müteakip ayın 20`sine kadar SGK 
e- kesenek sistemine online olarak bildirimini yapar. 

• Memur sendika üyelik aidatı kesinti listesinin bir örneğini ilgili sendikalara gönderir. 
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• Emekli keseneklerinin ve SGK Keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde 
internet ortamında veri girişini yapar. 

• Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesini düzenler. (SGK’ ya giriş çıkış 
işlemleri ve Say2000i’e (KBS) giriş çıkış işlemleri) 

• Aylıkla ödüllendirilen personelin bordrolarını düzenler. 

• Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenler. 

• İstifa edenlerin borçlandırılması ve borçlarının tahsil edilmesini sağlar. 

• Açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan personelin kısıt maaşlarını hazırlar. 

• İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapar. 

• Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar. 

• Personel Sosyal Yardımı evraklarını hazırlar. 

• Personelin yurt içi görev yollukları, doğum ve ölüm yardımı tahakkuk işlemlerini yapar. 

• Personelin maaş bilgileri ile ilgili dilekçelerine cevaplar. 

• Yabancı Dil Tazminatı alan personelin durumlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapar. 

• Ocak ve temmuz aylarında değişen memur maaş katsayısı doğrultusunda maaş avans ve farklarını yapar. 

• 6245 sayılı Harcırah Kanunu Çerçevesinde yurtiçi, yurtdışı geçici veya sürekli görevlendirme ile 
görevlendirilen, nakil olan, emekliye ayrılan personele ait yollukların tahakkuk ve ödeme emirlerini 
hazırlayarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir. 

• Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapar. 

• Birimi ile ilgili yazıları teslim alır ve tutanakları imzalar. 

• İkramiye ve İlave tediyeleri ödemelerini ile ilgili iş ve işlemleri yapar. 

• Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim eder. 

• Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları ile SCÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci 
Çalıştırma Yönergesi hükümleri gereğini yerine getirir. 

• Kısmi zamanlı öğrencilerin işe giriş işlemlerini gerçekleştirir, özlük işlemlerini takip eder ve sözleşmeleri 
imzalatır. 

• Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin maaş tahakkuk iş ve işlemlerini yasal süresi içerisinde yapar. 

• Kısmi zamanlı çalışan öğrenciler ile staj yapan öğrencilerin SGK işlemlerini takip eder, bildirgelerini yasal 
süresi içerisinde hazırlar. 

• Her ayın 10’unda birimler tarafından düzenlenen Kısmi Zamanlı Öğrenci Aylık Puantaj Cetveline göre, kısmi 
zamanlı çalışan öğrencilerin maaş tahakkuk ve bildirgelerine ilişkin ödeme emri belgelerini hazırlar ve imza 
işlemlerini tamamladıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir. 

• Staj yapan öğrencilerin bildirgelere ilişkin ödeme emri belgelerini hazırlar ve imza işlemleri tamamlandıktan 
sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler için Rektörlük Makamından Olur alarak iş 
ve işlemleri yürütür. 

• Birimlerin gönderdiği kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarının Eylül ayının 
sonuna kadar toplanmasını takip eder. 

• Her yıl eğitim öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenen kısmı zamanlı öğrenci kontenjanlarının 
birimlere gönderilmesi sağlar. 

• Öğrencilerin birimlerce teslim alınan “Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu”, “Kısmi Zamanlı Öğrenci 
Çalıştırma Sözleşmesi” ve diğer evraklarının Daire Başkanlığında toplanmasını sağlar. 

• İşten ayrılan öğrencilerin birimlerce düzenlenen İşten Ayrılan Öğrenci Listesi ile Sosyal Güvenlik Kurumundan 
çıkışlarını gerçekleştirir.  

• İşten ayrılan öğrencilere ait boş kontenjanlara yerleşecek birimlerce belirlenen öğrencilerin işe girişlerinin 
yapılmasını sağlar.  

• Eğitim öğretim yarıyılları sonunda (sömestr ve yaz dönemi) birimlerin talebi doğrultusunda, dönem arası 
çalıştırılacak öğrenciler için Rektörlük Makamına sunulmak üzere olur yazılarını hazırlar. 

• Görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar. 

• Başkanlığa bağlı birimlerden gelen talepleri değerlendirir. 

• Talep edilen teknik, kültürel ve sportif geziler ile ilgili satın alma ve tahakkuk iş ve işlemlerini yürütür. 

• Üst yöneticilerin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 
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YETKİLERİ 

• Yukarıda belirlenen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahiptir.  

• Birimine bağlı gerekli araç ve gereci kullanma/kullandırma yetkisine sahiptir. 

• Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin SKSDB Satın alma ve Tahakkuk Şube temsil yetkisini kullanır. 

• İmza yetkisine sahiptir. 

• Harcama yetkisini kullanır. 

• Biriminde görevli personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde 
uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahiptir. 

• Biriminde görevli personeli ödüllendirme, eğitim verme, görevini ve görev yerini değiştirme ve izin verme 
yetkisine sahiptir. 

• Yetkilerini, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Yönetim Kurulu ve Rektöre karşı sorumlu olarak ilgili 
mevzuatlar çerçevesinde kullanır. 

• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 

• HYS (Harcama Yönetim Sistemi) 

 


