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Personel İşleri ve Mali İşler Görev Tanımı  

1. GÖREVİN ADI : Personel İşleri ve Mali İşler  

2. GÖREVİN KAPSAMI : Yabancı Diller Yüksekokulu 

3. GÖREVİN KISA TANIMI 

3.1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine uygun olarak; Yüksekokulun Personel ve Mali İşler ile ilgili 

faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,  

4. GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

PERSONEL İŞLERİ  

4.1 İdari ve akademik kadro cetvellerini tutmak, 

4.2 Kadro, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak, 

4.3 Açıktan, naklen veya yeniden atama işlemlerini yapmak,  

4.4 Göreve yeni başlayan idari ve akademik personelin bilgisayar ortamında bilgi girişlerini yapmak,  

4.5 Tüm personelin özlük ve sicil dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek, 

4.6 Personel ile ilgili tüm bilgilerin, Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesini sağlamak, 

4.7 İdari ve akademik personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b–4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme 

işlemlerini yapmak, 

4.8 İdari personelin ise başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri vb. bilgilerini 

düzenli olarak kaydetmek,  

4.9 İdari ve akademik personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı 

Hizmetleriyle birleştirmek,  

4.10 İdari ve akademik personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili onaylarını almak 

ve ücretsiz izin ile askerlik hizmetlerinin fiili hizmetten sayılması ile ilgili işlemleri yapmak,  



 

4.11 Görevde Yükselme Sınavlarını duyurmak ve takip etmek,  

4.12 Disiplin soruşturmasına esas olmak üzere istenen sicil durumu ve aldığı cezalar olup olmadığı 

konusunda soruşturmacı birime gerekli bilgileri vermek,  

4.13  Soruşturma sonucuna göre verilen cezaları bilgisayar ortamında takip etmek ve verilen ceza 

durumuna göre gerekli bildirimleri yapmak, 

4.14 Amirlerinin vereceği benzer nitelikli görevleri yerine getirmek, 

4.15 İstifa, görev süresi biten personelin ilişiğinin kesilmesi işlemlerini yürütmek,  

4.16  2547 Sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e, 50/d maddeleri uyarınca görev uzatmalarını yapmak,  

4.17 Akademik ve idari personelin yıllık ve yurtdışı izin, pasaport, seyahat kartı işlemlerini yapmak, 

4.18 Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek, 

 4.19 Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını 

sağlamak. 

 MALİ İŞLER BÜROSU GÖREVLERİ 

4.20 Akademik ve idari personelin maaşlarını hazırlamak, 

4.21 Bütçe hazırlık çalışmalarını yapmak, 

4.22 Birinci, ikinci eğitim ve yaz okulu ek ders ücretlerini hazırlamak, 

4.23 Akademik ve idari personelin mesai ücretlerini hazırlamak, 

4.24 Yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yollukları ile ilgili işlemleri yapmak, 

4.25  Yüksekokulumuza ait telefon giderlerinin tahakkukunu yapmak, 

 4.26 Yüksekokulumuz bütçesinden satın alınan mal, malzeme ve hizmet alım bedellerinin 

tahakkukunu yapmak, 

4.27 Ücretleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı 

öğrencilerin puantajlarını hazırlanmak, 

4.28 Muhasebe ile ilgili tüm yazışmaları yapmak, 

 4.29 Staj yapan öğrencilerin SGK Prim ödemesinin yapılarak ilgili birime gönderme işlemini 

gerçekleştirmek, 

4.30 Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek, 

4.31 Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlar.    

 6.   

    5. YETKİLERİ 

5.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

5.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

 



 

6. EN YAKIN YÖNETİCİSİ 

6.1 Yüksekokul Sekreteri 

7. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER 

7.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

7.2  En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

7.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek. 

7.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

8. SORUMLULUK 

8.1 Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 

getirirken, Yüksekokulu Sekreterine, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur. 

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,  kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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