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Ünvanı: Maaş Bürosu Personeli 

 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Daire Başkanı 

 

Vekili: Daire Başkanı tarafından yetkilendirilmiş personel 

 

Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 

 En az orta öğretim mezunu olmak, 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen atama koşullarına haiz olmak. 

 Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

 

Görev ve Sorumluluklar:  

            1-Maaş Bürosu Personeli Kapsamında Görev ve Sorumluluklar 

 Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak, 

 Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb.) her türlü 

veriyi yüklemek, 

 Kendisine verilen görevleri diğer birim personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek, 

 Kendine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli 

tedbirleri almak, 

 Üst yöneticileri tarafından kendisine verilecek diğer işleri yapmak, 

 Görevi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak, 

 Tüm yazışmalarını resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usullere uygun olarak hazırlamak, 

 Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak 

tutmak,  

 Şube Müdürü tarafından havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak, varsa gereğini yerine 

getirmek, 

 Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalamak, 

 Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek, 

 Kullanımında bulunan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korumak, alınan 

tedbirleri uygulamak, yerinde ve ekonomik kullanmak, 

 Büroda disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uymak, 

 Görevlerini şubenin çalışma programına uygun olarak uyum ve işbirliği içinde ifa etmek, 

 Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Şube Müdürüne karşı sorumlulukları yerine getirmek, 

 Yeni başlayan memurların Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü web tabanlı saymanlık 

otomasyon sistemine (Say2000i) bilgi girişini yapmak, 

 Ayrıca Strateji Daire Başkanlığına vermek, 

 Kesenekleri çıkartmak, bu kesenekleri sistemden Emekli Sandığına göndermek, 

 Kişilerden gerekli evrakları alarak maaşlarını hazırlamak, 

 Maaş onayından sonra Bankaya iletmek, 
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 Personel Daire Başkanlığına bağlı kişilerin maaşlarını hesaplamak, kıdem ve terfi bilgilerini girmek, 

 Sistemden keseneklerini atmak, Strateji ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bilgi girişi yaptırmak, 

 Çocuk ve Doğum Yardımı gibi sosyal hakları düzenlemek, 

 Personel Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, 

 Görev zararlarına ait gelen faturaların takibi ve bunların ödemesini yapmak, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.tr sistemine veri girişi yapmak, 

 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi www.kbs.gov.tr veri girişini yapmak 

 

       2-KYS Kapsamında Görev ve Sorumluluklar 

 Üniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket 

etmek, 

 Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak, 

 Faaliyetlerini yürütürken İÜ KYS dokümanlarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak, 

 KYS kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı 

sağlamak, 

 Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Birim Kalite Temsilcisi ve Birim Dokümantasyon Sorumlusu 

ile paylaşmak, 

 KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak. 

. 

 

Yetkiler:  

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Tanımlanan yetkiler 

 


