
Doküman No:

İlk Yayın Tarihi: 30.01.2021

Revizyon Tarihi: 30.01.2021

Revizyon No : 01

Görev Ünvanı (2)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  Muhasebe Şube 

Müdürlüğü Personeli
Sayfa / 01

Üst Yönetici 

/ Yöneticileri (3)

Astları (4)

Vekalet Eden (5)

Görevin Kısa

 Tanımı (6)

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Muhasebe Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)

Daire Başkanı,

Muhasebe Şube Müdürlüğü Personeli

GÖREV TANIMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

Üniversitemiz özel bütçe muhasebe hizmetlerini yürütmek ve muhasebe birimini yönetmek.

Görevin 

Gerektirdiği 

Nitelikler (8)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda belirtilen niteliklere 

sahip olmak.

* Muhasebe birimini yönetmek.

* Mali işlemlere ilişkin kayıtları zamanında, usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması, mali rapor ve tabloların her türlü 

müdahaleden bağımsız olarak düzenlenmesinden sorumlu olmak.

* Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya gönderilmesini sağlamak. (vergi ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri dâhil).

* Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan 

sorumlu olmak.

* Maddi hata bulunup bulunmadığından sorumlu olmak.

* Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade edilmesini sağlamak.

(9) Bu Dokümanda açıklanan görev tanımını okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

……./……./……..

Görev Ünvanı

Muhasebe Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)

(10) ONAYLAYANIN

……./……./……..

Onaylayan Amirin Ünvanı

* Üniversitenin özel bütçe kesin hesabını hazırlatmak.

* Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten sorumlu olmak. 

* Gerekli bilgi ve raporları, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Rektöre ve harcama yetkilileri ile yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe 

yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermesini sağlamak.

* Ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrol edilmesinden sorumlu olmak. 

* Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre 

yapılmasından ve eksiksiz olmasından sorumlu olmak.

* Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce 

incelenmesi ve kontrolünden sorumlu olmak.

Daire Başkanı

* Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödenmesini sağlamak. 

Görev, Yetki

ve Sorumlıklar (7)

Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.  /  

Not:Bu personel için düzenlenen Görev Dağılım Formu Toplam  ( 3 ) Sayfadan ibaret olup,Toplam (  35  ) Görev Tanımlaması Yapılmıştır



Doküman No:

İlk Yayın Tarihi: 30.01.2021

Revizyon Tarihi: 30.01.2021

Revizyon No : 01

Görev Ünvanı (2)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

Muhasebe Şube Müdürlüğü Personeli
Sayfa / 02

Üst Yönetici 

/ Yöneticileri (3)

Astları (4)

Vekalet Eden (5)

Görevin Kısa

 Tanımı (6)

* Kendi sorumluluğunda olan taşınır ve taşınmaz malların her türlü hasara karşı korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 

yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.

Üniversitemiz özel bütçe muhasebe hizmetlerini yürütmek ve muhasebe birimini yönetmek.

* Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza ettirmek ve denetime hazır 

bulunmasını sağlamak.

* Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri doğruluğunun kontrol edilmesi görevlerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanına karşı 

sorumlu olmak.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI

Muhasebe Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)

Daire Başkanı,

* Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara 

uygun olmasından sorumlu olmak.

* Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devir almak.

* Devrettikleri yetki ve sorumlulukların yardımcısı tarafından usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekten 

sorumlu olmak.

Muhasebe Şube Müdürlüğü Personeli

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

* Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe 

yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

* Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan 

sorumlu olmak.

* Gerektiğinde kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerinden bir kısmını Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre 

yardımcılarına devretmek.

* Yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu olmak.

Muhasebe Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)

T.C.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

(10) ONAYLAYANIN

……./……./……..

Onaylayan Amirin Ünvanı

Daire Başkanı

* Müdürlüğü ile ilgili her türlü evrakın kayıt ve dosyalama ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

* Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili diğer şube ve birim personeli ile iş birliği yapmak. 

Görevin 

Gerektirdiği 

Nitelikler (8)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda belirtilen niteliklere 

sahip olmak.

Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.  /  

(9) Bu Dokümanda açıklanan görev tanımını okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

……./……./……..

Görev Ünvanı

Görev, Yetki

ve Sorumlıklar (7)

* Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapılmasını sağlamak. 

Not:Bu personel için düzenlenen Görev Dağılım Formu Toplam  ( 3 ) Sayfadan ibaret olup,Toplam (  35  ) Görev Tanımlaması Yapılmıştır



Doküman No:

İlk Yayın Tarihi: 30.01.2021

Revizyon Tarihi: 30.01.2021

Revizyon No : 01

Görev Ünvanı (2)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

Muhasebe Şube Müdürlüğü Personeli
Sayfa / 03

Üst Yönetici 

/ Yöneticileri (3)

Astları (4)

Vekalet Eden (5)

Görevin Kısa

 Tanımı (6)

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREV TANIMI

Muhasebe Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)

Daire Başkanı,

Muhasebe Şube Müdürlüğü Personeli

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

Üniversitemiz özel bütçe muhasebe hizmetlerini yürütmek ve muhasebe birimini yönetmek.

Görev, Yetki

ve Sorumlıklar (7)

* Satın alma komisyonlarında Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi) tarafından verilen görevleri yapmak.

* Başkanlık taşınırlarının hurdaya ayırma, kayıttan düşme ve değer tespit komisyonlarında Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Harcama 

Yetkilisi) tarafından verilen görevleri yapmak.

* Kurul ve komisyon üyelikleri kapsamında verilen ve verilecek görevleri yapmak.

* Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymak, birimindeki çalışanlarında uymasını sağlamak.

* İdaresindeki personelin koordinesinden sorumlu olmak; personelini yetiştirmek, takip edip görevleriyle ilgili yapmaları gereken bilgi 

ve talimatları  onlarla bildirmek.

* Şubede yapılacak yazışmaları hazırlamak, paraflamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanına (Harcama Yetkilisi)sunmak. 

* Yaptığı işlerin sonuçlarını Strateji Geliştirme Daire Başkanına (Harcama Yetkilisi) bildirmek.

* Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi) ve üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak/yapılmasını 

sağlamak.

* Yaptığı görevlerden Strateji Geliştirme Daire Başkanına karşı sorumlu olmak.

Görevin 

Gerektirdiği 

Nitelikler (8)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda belirtilen niteliklere 

sahip olmak.

Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.  /  

(9) Bu Dokümanda açıklanan görev tanımını okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

……./……./……..

Görev Ünvanı

Muhasebe Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)

(10) ONAYLAYANIN

……./……./……..

Onaylayan Amirin Ünvanı

Daire Başkanı

Not:Bu personel için düzenlenen Görev Dağılım Formu Toplam  ( 3 ) Sayfadan ibaret olup,Toplam (  35  ) Görev Tanımlaması Yapılmıştır


