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Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla uhdesine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak  ve 

yaptırmak, 

Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve sür'atli bir 

şekilde yürütülmesini, personelin disiplin ve işbirliği içinde, verimli çalışmasını sağlamak, 

Yazışmaların "Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslara" uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru 

ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 

Astlarının yetiştirilmelerini sağlamak, astlarına iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, 

Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, malzeme, personel vb. ihtiyaçları 

önceden belirleyerek amirine iletmek, 

Memurların mesaiye riayet etmelerini sağlamak, 

Bürolardaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için 

gerekli tedbirleri almak, 

Şube Müdürü tarafından kendisine verilen ve Özlük Hakları, Hizmetiçi Eğitim ve Arşiv Şubesince yürütülmekte olan 

aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin, İç Kontrol Standartları çerçevesinde ve işbirliği içerisinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve 

katılımcılık anlayışıyla yapılması ve yürütülmesini sağlamak: 

Şubesince yürütülmekte olan aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin, İç Kontrol Standartları çerçevesinde ve işbirliği içerisinde, 

şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapılmasını sağlamak, bu görevlerinin yanında: 
 

Rektörlüğe bağlı birimleri ait: 

 İlgili birimlerle maaş öncesi koordinasyon sağlanması, 

 Naklen, yeniden ve açıktan atanan personelin özlük bilgilerinin kayıt altına alınması,  

 Naklen giden personele personel nakil il muhabirinin düzenlenmesi, 

 İstifa, ücretsiz izin ve askere giden personele yersiz yapılan ödemelerin kişi borcu açılması ve takibinin 
yapılması, 

 Kıdem ve derece terfilerinin maaşa işlenmesi, 

 Hayat sigortası sistemine kayıtlı personelin yatırmış oldukları primlerin maaşa işlenmesi,  

 Sendika üyeliği olan personelin sendika işlemlerinin maaşa yansıtılması, 

 İcra ve Nafaka kesintisi olan personelin kesintilerinin takibi, 

 Kefalet aidatı kesintilerinin yapılması, 

 Hastalık izinlerinin maaşa yansıtılması, 

 Çocuk yardımının 6–18–25 yaş sınırlarının takibi, 

 Asgari geçim indirimi oranlarının takibi, 

 Dil Tazminatlarının oran ve tarihlerinin takibi, 

 Maaş değişikliklerinin maaş programına girilmesi ve basılması, 

 KBS bilgi sistemine maaş değişikliklerinin girilmesi, 

 KBS bilgi sisteminden maaş hesaplamalarının yapılması ve ilgili dökümlerin alınması,  

 Bordroların tahakkukunun ve personel bildirimlerinin hazırlanması, 

 Maaştaki değişikliklerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin yapılması,  

 Ödeme yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.  

 Sosyal yardımlar (Ölüm ve Giyecek). 

 Basın ilan kurumu, Resmi Gazete ödemeleri. 

 Üniversitemiz personelinin ölüm yardımı ödemeleri. 

 Memurların bireysel emeklilik sistemine (BES) giriş yapılması, 

4/a ve 4/b Kapsamında Çalışanların Maaşının Yapılması: 

 Üniversitemize yeni gelen kamu işçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş ve çıkış işlemlerinin 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, 

Sosyal Güvenlik Kurumuyla Yapılan İşlemler: 

 İşe giriş ve çıkış bildirgelerinin yapılması, 

 Durum değişikliklerinde kayıt güncellemelerinin yapılması,  

 Her ay düzenli olarak kesenek ve karşılıkların elektronik ortamda gönderilmesi, 

 Üniversitemiz personelinin makam-temsil-görev tazminatlarına ilişkin ödeme işlemleri 

 Üniversitemiz personelinin emekli ikramiyesi ödemeleri 

 Üniversitemiz bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna %20 oranında Genel Yönetim Gideri ödenmesi  

Satın Alma İşlemleri: 

 Personel Daire Başkanlığınca yapılan kırtasiye alımlarının yapılması, 

 Görevde yükselme ve unvan değişikliği kitaplarının Devlet Personel Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesinden 
satın alınması işlemleri, 

 Aday memurlarının eğitimi için Devlet Personel Başkanlığından kitap satın alınması işlemleri, 

Akademik Jüri Ücret Ödemeleri: 

 Prof. Dr. Jüri ödemelerinin yapılması.  

 
Ayrıca; 

 Şubenin görev alanıyla ilgili olarak şube çalışanları tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve istatistiki bilgileri ay 
sonu itibarı ile birim şube müdürüne vermek, 

 Uhdesinde bulunan iş ve işlemlerle ilgili bilgi girişlerinin Personel Bilgi Sistemi ve HİTAP programına 
yüklenmesini sağlamak, 

 Yukarıda belirtilen iş ve işlemler ile şubesinde yürütülen diğer görevlerin ve amirlerince verilebilecek her türlü 
görevin yapılmasını sağlamak. 


