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Birim Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Alt Birim Fakülte Sekreterliği 
Görev Unvanı Mali İşler Birimi Memuru 
Üst 
Yönetici/Yöneticil
eri (Görevin Bağlı 
Olduğu Unvan) 

Fakülte Sekreteri 

Astlar - 
Yetki Devri / 
Vekâlet 

- 

Görev Alanı 
Fakültede maaş ve mali konular ile ilgili tüm konularda gerekli tüm 
faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

Temel Görev ve 
Sorumluluklar 

•Görevli olduğu birimde görevi konusu işlerin, Kanun, Tüzük ve 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

•Fakültenin yolluk yevmiye, ek ders ücretleri, jüri ödemeleri, maaşlar ve 
Satınalma evrakları dahil bütün harcamaların evrakını bütçe tertibine ve 
usulüne uygun olarak hazırlamak, Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığına teslim ederek takibini yapmak. Her türlü ödemenin 
zamanında yapılmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak. 

•Akademik, idari ve yabancı uyruklu personelin SGK primlerini 
gününde ödemek ve takibini yapmak. 

•Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli 
personelin iş ve işlemlerini takip etmek. 

•Harcama ve tahakkukla ilgili dosyaları tutmak, yedeklemek, usulüne 
uygun olarak arşivlemek. 

•Fakültede kullanılan telefon, fax, kargo, posta vb. faturaların 
ödemelerinin gerçekleştirmek. 

• Ek ödenek ve ödenek aktarım işlerini yapmak. 

•Yeteri kadar ödenek olup olmadığını kontrol etmek. Gerekli tedbirleri 
almak. Ödemelerde maddi hata bulunmamasını sağlamak. 

•Fakültenin yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili 
makamlara göndermek. 

Fakültenin ek ders sınav ücretlerinin hesaplar ve ek ders çizelgelerini 
hazırlayarak ve ödemelerini gerçekleştirir. 

 İşlemlerini Öğrenci İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak 
yürütür.  Ek ders beyannameleri için izinli, görevli ve raporlu personelin 
takibinin yapılması Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını 
sağlar. 

●Fakültenin muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve 
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giden evrakların takibini yapar işlemlerini sonuçlandırır. 

●Jüri Ödemeleri ile ilgili evrakları kontrol ettikten sonra ödenmek üzere 
evrakları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderir.  

● Fakültede görev yapan sürekli işçilerin, kısmi zamanlı öğrencilerin ve 
İŞKUR üzerinden gelen personelin mali işlemlerine esas olan aylık 
devam çizelgelerinin takibini yapar ve her ay sonunda ilgili birime 
gönderir.   

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 31. maddesi ile görevlendirilen 
ders verecek öğretim elemanının SGK işe giriş-çıkış bildirimlerini 
yapmak, sigorta primleri ödeme işlemlerini yapar.  

●İhale ve satın alma, mal ve hizmet alımı ile ilgili işlemleri kanun ve 
yönetmeliklere uygun bir şekilde yapar. 

●Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve 
makam talimatlarını takip eder ve zamanında uygular. 

●Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur. 

Yetkinlik 

(Aranan 
Nitelikler) 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme 

 yetkisine sahip olmak.   

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi 

kullanabilmek.   

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) 

 Kullanabilmek. 

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama 

 

Yetkinlik Düzeyi 

 

Temel Teknik Yönetsel 

657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda 
belirtilen genel 
niteliklere sahip olmak 

Bilgisayar, yazılım 
ve ofis araçları 
kullanabilmek 

Maaş, Ek Ders ile 
ilgili mevzuat 
bilgisine sahip 
olmak. 

Görev İçin 
Gerekli  

Beceri ve 
Yetenekler 

 Ana bilgisayar, iletişim ve ağ güvenlik cihazları ile işletim sistem 
yazılımlarını etkin kullanabilme ve teknolojisini takip edebilme,  İleri 
düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı 

  Özel Bilgileri paylaşmama 

  Değişim ve gelişime açık olma 

  Düzenli ve disiplinli çalışma 

  Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı 

  Empati kurabilme 
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  Etkin yazılı ve sözlü iletişim 

  Güçlü hafıza 

  Hızlı düşünme ve karar verebilme 

  Hızlı uyum sağlayabilme 

  Hoşgörülü olma 

  İnovatif, değişim ve gelişime açık 

  İstatistiksel çözümleme yapabilme 

  Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme 

  Koordinasyon yapabilme 

  Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık 

  Matematiksel kabiliyet 

  Ofis programlarını etkin kullanabilme 

  Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.) 

  Sayı klavyesi hızlı kullanımı 

  Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme 

  Sabırlı olma 

  Sistemli düşünme gücüne sahip olma 

  Sorun çözebilme 

  Sonuç odaklı olma 

  Sorumluluk alabilme 

  Stres yönetimi 

  Temsil kabiliyeti 

  Üst ve astlarla diyalog 

  Yoğun tempoda çalışabilme 

  Zaman yönetimi 

Diğer Görevlerle 
İlişkisi  

  Üniversitenin İdari Birimleri ile işbirliği ve eşgüdüm ilişkisi, 

  Fakültenin Akademik ve İdari Birimleri ile işbirliği ve 

eşgüdüm ilişkisi, 

  Fakülte Sekreterine karşı raporlama ilişkisi. 

 

Yasal Dayanaklar 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 

 



 T.C. 
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

MÜH-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

 

Dok. No:  
MAU-GT_FRM-445-19 

 
 
 

MALİ İŞLER MEMURU GÖREV TANIMI 

 

İlk Düz. 
Tar.:01/09/2020 

Rev. No/Tar.: 
00/… 
Sayfa: 1/4 
 

Hazırlayan: 
Birim Kalite Komisyonu 

Kontrol Eden: 
Üniversite Kalite Komisyonu 

Onaylayan: 
Üniversite Kalite Komisyon Başkanı 

 
 

 
TEBLİĞ EDEN 

Unvan/ Adı Soyadı/İmzası 
İdari görev 

 
TEBELLÜĞ EDEN 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, anladım; verilen görevleri Görev Tanım 
Formunda belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı / Soyadı 
 

Kadro Unvanı Tarih İmza 

Yakup İZCİ Memur …/…./2020  

Bu form 26 Aralık 2007 tarihli 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 
ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde 
hazırlanmıştır. 


