
 

  
Görev,Yetki 

Sorumlulukları 

 Üniversitenin ayniyat işleri ile ödeme ve tahsil işlerini yürütmek. 

 Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

 Temizlik, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak. 

 Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek. 

 Güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.  

 Verilecek benzeri görevleri yapmak.  

. 
  

 Görev,Yetki  

Sorumlulukları 
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 

ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait mal, 
hizmet ile makine teçhizat alımlarını gerçekleştirmek, ilgili mevzuatı ile 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemleri 
yürütmek, 

 Birimlerin talep formu ile sundukları malzeme ihtiyaçlarını öncelikle 
Ayniyat-Levazım Şube Müdürlüğünce değerlendirmek, istenilen malzeme 
depolarda mevcut ise öncelikle depodan karşılamak ve depolardan 
karşılanamayan malzemeler için birimlerce düzenlenen satınalma istek 
formlarında belirtilen malzemelerin satınalım işlemlerini yapmak, 

 İhtiyaç duyulan malzemelerin; yedek parça, hammadde, yarı mamul vb. 
diğer sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının istenen şekilde ve zamanda, 
mevzuata uygun olarak satınalma ve bütçe plan ve programları 
çerçevesinde alımını gerçekleştirmek,  

 İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık 
maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü, 

 İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale 
işlem dosyasının oluşturulması, 

 İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel ve ulusal 
gazetelerde yayınlanmasının sağlanması, 

 İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale 
tutanaklarının düzenlenmesi, 

 İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere 
bildirilmesi, 

 İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, 
sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması, 

 Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, 
 Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, hizmetin veya yapıma ait, 

yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim 
kabul tutanağı ve/veya hak ediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün 
yapılarak ödeme emrine bağlanması. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Üniversitemizin bütçesindeki mevcut ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22. maddesinin (d) ve diğer bentleri uyarınca her yıl belirlenen 
parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerini doğrudan temin 
yöntemiyle gerçekleştirmek. 
 

 İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık 
maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü, 

 Yaklaşık maliyet sonucu doğrudan temin limiti dâhilinde ise onay 
belgesinin düzenlenmesi, 

 Piyasa fiyat araştırması belgesinin düzenlenmesi, 
 Alım/hizmet/yapım işinin gerçekleştirilmesi ve kabul işlemlerinin 

düzenlenmesi, 
 Kesilen faturaya istinaden gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödeme 

emrine bağlanması, 

Görev,Yetki 

Sorumlulukları 
 Yurtiçine ve yurtdışına gidecek olan idari ve akademik personellerin:  

a. Yurtiçi geçici görev yollukları, 
 b. Yurtdışı geçici görev yollukları, 
 c. Avans ödeme işlemlerini tahakkuk ettirmek, 

 İşçi ve memurların:  
a. Doğum yardımları,  
b. Ölüm yardımları,  
c. Evlenme yardımlarını tahakkuk ettirmek,  

 2547 sayılı kanuna göre yurtdışına gönderilecek akademik personele fatura 
karşılığı sağlık sigortası bedelleri ile yolluk ve avansların ödeme işlemlerini 
tahakkuk ettirmek  

 Naklen atanan personel ile emekliliğe ayrılan personele sürekli görev 
yolluklarını tahakkuk ettirmek, 

 Personellerin yurtiçi ve yurtdışı kongre, kurs ve katılım giderlerini tahakkuk 
ettirmek 

 Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst 
yönetimi bilgilendirmek, görüş ve önerilerde bulunmak. 

 Resmi hizmet araçlarının bakım onarım ve yıllık zorunlu mali sorumluluk 
sigortasını yapmak, 

 Üniversitemizce verilen Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi ve 
Basın İlan Kurumu, Kamu İhale Bülteni aracılığıyla resmi ve çeşitli 
gazetelerde yayınlanan ilan giderlerini ve faturalarını takip etmek, 

 Elektrik, su ve telefon faturalarının tahakkukunu yaparak ödemeye 
hazırlamak, 

 Avans ve kredi işlemlerini (DMO dâhil) yürütmek,  
 657 Sayılı Devlet Memurları kanununu 211 inci maddesi gereğince 

Üniversitenin rektörlük ve İdari birimlerinde görev yapmakta olan 
personelin İdare Müdürlüğünden gelen liste doğrultusunda giyecek 
yardımı satınalma işlemlerini yapmak, 

 Serbest bırakma oranlarına ve ilkelerine uygunluğun takibini yapmak ve 
hazırlanan evrakların Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda tahakkuk 
işlemlerini tamamladıktan sonra Muhasebe Birimine göndermek, 

  Gelecek mali yıl hazırlıklarını başlatmak, görüşmeler sonucunda belirlenen 
rakamlara ait bütçe tasarısını hazırlamak, 

 Bütçe ödenek durumlarını izlemek, Bütçe imkânlarının en iyi şekilde 
kullanılmasını sağlamak, 

 Serbest bırakma, aktarma ve ödenek taleplerini Strateji Geliştirme Daire 



Başkanlığına bildirmek 

 

Görev,Yetki 

Sorumlulukları 
 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini; kaynağı edinme yöntemine 

bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim 
hesabının verilmesi işlemlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 44. maddesine göre hazırlanan 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 
sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal 
Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,  

 Onay belgesi, faturası ve Teknik Şartname değerlendirme raporu bulunan 
Taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim 
almak, alınan malzemelerin kalite kontrollerini, standartlara uygunluğunu 
tespit etmek ve muayene kabul işlemlerini gerçekleştirmek, 

 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek 
teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini 
önlemek, 

 Taşınır Mal Yönetmenliği mevzuatına göre 2. düzey 253-254-255 ve 150 
kodlarına say2000i sistemine uygun olarak Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlara 
almak, 

 Kullanıma verilen 253-254-255 kodlarındaki Taşınırları talep karşılığında 
kişisel veya ortak alana zimmetle vermek, 

 Kullanıma verilen 150 koduna kayıtlı olan sarf malzemelerinin tüketim 
çıkışını yapmak, 

 Ambardaki stokları tespit edip, asgari stok seviyesi altında olanların satın 
alınmasını sağlamak, 

 Hibe gelen ve değeri belli olmayan Dayanıklı Taşınır Malların değer 
tespitlerini yaptırarak kayıtlara aldırmak, 

 Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri 
tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını 
sağlamak, 

 Hurdaya ayrılacak, Dayanıklı Taşınır Malların tespitlerini ve" Kayıttan 
Düşme Teklif ve Onay Tutanağı "nı tanzimi ve kayıttan silme, imha, satış ve 
devir işlemlerini yaptırmak, 

 Periyodik olarak ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama 
yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları 
harcama yetkilisine bildirmek, 

 Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen 
azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, 

 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, 
sayımlarını yapmak veya yaptırmak, 

 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı 
olmak, 

 Üniversitemiz Rektörlüğü kanalıyla Birimlerden gelen isteklerin 4734 sayılı 
ihale Kanunun mevzuatı çerçevesinde satın alınan Taşınırların Birimlerin 
talep ve istekleri karşılığında Taşınır Mal yönetmeliğine uygun olarak 
birimler arası devir çıkışını yapmak, 

 Satın alınan ve bağış yoluyla kabul edilen Taşınırların “Taşınır Mal 
Yönetmeliği mevzuatına uygun olarak Giriş-Çıkış-Zimmet ve tüketim 
çıkışlarının kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 
düzenlemek ve Taşınır Hesap Cetvellerini Strateji Daire Başkanlığında 
görevli konsolide, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi imzasıyla 
Sayıştay Başkanlığına göndermek, 



 Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst 
yönetimi bilgilendirmek, görüş ve önerilerde bulunmak. 

 Kullanım süresi dolmuş, yıpranmış, kırılmış, çalınmış, doğal afette zarar 
görmüş taşınırların, komisyon raporu ile gerekli iş ve işlemler yapıldıktan 
sonra hurdaya ayrılması. 

 


