
 

 

Hasibe AKBAŞ AKAR 
Sürekli İşçi 
 

Başkanlık bürolarının giriş ve çıkışları, büro içi ve dışı koridorları, birimler, makam odası, toplantı salonları, danışma 

bölümleri, arşiv, depo, tuvaletler, aynalar, masalar, koltuklar, sandalyeler, sehpa takımları, dolaplar, çöp kutuları, her türlü 

büro makine ve malzemeleri düzenli olarak temizlemek, yıkamak ve bakımını yapmak, 

Bürolardaki çöpleri düzenli olarak toplamak, çöp poşetlerine veya varillerine koymak, ofis içlerindeki çöp poşetlerini 

değiştirmek, çöp kovalarını temizlenmek/silip arınık etmek, 

Sert zeminleri (mermer, parke, taş vb.) temizlik maddeleri ile paspaslamak ve temizlemek, 

Çalışma masalarının, üzerindeki eşyaları muntazam bir şekilde yerlerinden kaldırmak suretiyle, her tarafını bezle silip 

kurulamak, sandalye, koltuk, sehpa, kanepe, etajer, telefon vb. eşyaları gerekirse deterjanlı bezle silip temizlenmek, 

Büroların zeminini süpürmek, paspaslamak, gerekirse silmek, 

Büro kapıları ve pencerelerini sabunlu ve deterjanlı sularla silerek temizlemek, 

Büroların iç camlarını silerek temizlemek, havalandırma kapaklarının tozunu almak, 

Görevi ile ilgili sarf malzemelerini ekonomik şekilde kullanmak, görev alanındaki malzemelerin günlük bakımını yapmak ve 

her an kullanıma hazır durumda bulundurmak, 

Görev alanındaki Büroların tefrişatını kontrol etmek, eksik ve arızaları amirine bildirmek, 

Çay, kahve ve diğer ikramlık yiyecek ve içeceklerin sıhhi şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlamak, 

Başkanlığımıza gelen telefonlara bakıp ilgililere aktarmak, 

Personelin kullandığı tuvalet ve lavaboları günlük olarak temizlemek, eksik malzemeleri tamamlamak, İç mekân süs 

bitkilerini haftalık olarak sulamak, 

Görev alanındaki odaların temizliğini sabah 08.30’da bitirmiş olmak, 

Yukarıda belirtilen maddelerin dışında Rektörlüğümüz binalarında, gelişen ve değişen durumlara göre ihtiyaç 

duyulabilecek veya kurumca talep edilecek temizlik işlerini yapmak, 

Başkanlıkça uygun görüleceki diğer işleri yapmak, 

Kılık kıyafetine ve kişisel bakımına özen göstermek, Ajans içerisinde seviyeli davranışlarda bulunmak, hal ve 

hareketlerinde ölçüyü ve dikkati elden bırakmamak, 

Rektörlüğümüzce yayımlanan yönerge, genelge, talimat ve diğer iç düzenlemelere uymak, 

Kendisine verilen ve Maaş Tahakkuk Şubesince yürütülmekte olan aşağıda belirtilen iş ve işlemleri, şubenin diğer 

personeli ile birlikte, İç Kontrol Standartları çerçevesinde ve işbirliği içerisinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık 

anlayışıyla yapmak: 
 

 

 Rektörlüğe bağlı birimlere ait;  

 Yolluk İşlemleri; (Yurtiçi ve Yurtdışı, Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu) 

 Fazla Mesai (Özel Kalem, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yaz mesaisi ücretlerinin tahakkuku) 

 Uzaktan Eğitim Merkezi Yayın Komisyonu, Canlı Ders koordinasyonu, Canlı Ders – Yönetimi, 

 Uzaktan Eğitim Merkezi Sınav Görev ücretleri, 

 Hizmet içi eğitim, Görevde Yükselme ek ders ödemeleri (Personel Daire Başkanlığı) 

 Mesai ödemeleri, 

 4/d Maaşının Yapılması: 

 İşçi maaşlarının yapılması, 

 Sosyal Güvenlik Başkanlığına her ay mail ortamında primlerinin gönderilmesi, 

 Kamu işçilerinin sözleşmelerine istinaden çocuk yardımı, ölüm yardımı, evlilik yardımı vb. sosyal ödemelerin yapılması, 

 Kamu işçilerine ait sözleşmelerine istinaden alması gereken sendika ikramiyesi ve tediye ödemelerinin yapılması, 

 İşçilerin bireysel emeklilik sistemine (BES) giriş yapılması, 

 İşçilerden yapılan BES kesintilerinin sisteme yüklenmesi, 

 İşçilerden yapılan BES işlemlerinin takibi. 

 Kıdem Tazminatı ödemeleri, 

 Mesai Ödemeleri. 

Ayrıca; 

 Şubenin görev alanıyla ilgili olarak hazırladığı faaliyet raporu ve istatistiki bilgileri ay sonu itibarı ile birim şefine 
vermek, 

 Uhdesinde bulunan iş ve işlemlerle ilgili bilgi girişlerini Personel Bilgi Sistemi ve HİTAP programına yüklemek, 

 Yukarıda belirtilen iş ve işlemler ile şubesinde yürütülen diğer görevleri ve amirlerince verilebilecek her türlü 
görevi yapmak. 


