
 

  

 

 

 

GÖREV TANIMLARI 

 

Birim Adı 

 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Adı Soyadı Mikail AĞYÜZ 

Görevi Döner Sermaye İşletme Müdürü  

Amiri Rektör 

Sorumluluk Alanı Döner Sermaye Faaliyeti Gösteren Birimler 

Görev Devri Oğuzhan DEMİR 

Telefon 1470 

 

Görevin Amacı            Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla , kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge, çalışma esasları çerçevesinde motivasyonu arttırmak ve 

performansı  yükseltmek, iletişim teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere 

daha hızlı hizmet sunmak, istenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve 

verimli kullanmak, hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek, 

memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına 

uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, kalitede önder olmak ve 

sürdürmektir. 

 

Görevleri  

*İşletmenin idari ve mali işlerini kanun, tüzük,yönetmelik,yönerge, çalışma 

programları,bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek. 

*Döner sermaye işletmesi ile ilgili işler için kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversitemiz 

birimleri arasında yazışma yapmak, kendi yetki ve görevleri içinde her türlü belgeyi 

imzalamak. 

*İşletmenin bütçe tasarılarını, ek bütçe ve ödenek aktarma  işlemlerini  hazırlamak ve 

Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunmak. 

*Döner sermaye işletmesi ve birimlerinin mal ve hizmet alımı iş ve işlemlerini yapmak. 

*DMİS (Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) programına muhasebe kayıtlarını 

yapmak. 

*Aylık kdv  ve muhtasar beyannameleri her ayın yirmisine kadar düzenlemek ve vergi 

dairesine  vermek.. 

*Her ayın sonunda Aylık  tahsil edilen hasılattan Hazine payı ve Bap  paylarının 

tahakkuk kayıtlarını yapmak ve saymanlık müdürlüğüne teslim etmek. 

*Birimimize gelen  evrakları  gerekirse ilgili birimlere göndermek. 

*Gelir ve gider tahakkuk kayıtlarını yapmak ödeme emri ve muhasebe işlem fişi 

düzenlemek. 

*Fatura tahakkuk kayıtlarını yapmak. 

*Faaliyet raporlarını hazırlamak. 

 

 
  



 

  

 

 

 

 

 

 

Birim Adı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Adı Soyadı Hatice ÖZER AKAR 

Görevi Bilgisayar İşletmeni 

Amiri Mikail AĞYÜZ / İşletme Müdürü 

Sorumluluk Alanı Döner Sermaye Faaliyeti Gösteren Birimler 

Görev Devri Nurcan SANDALCILAR 

Telefon 1470 

 

Görevin Amacı            Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla , kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge, çalışma esasları motivasyonu arttırmak ve performansı  yükseltmek, iletişim 

teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, istenen 

hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, hizmetten 

yararlananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, 

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, 

kalitede önder olmak ve sürdürmektir. 

Görevleri * İşletme müdürünün vereceği görevleri kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara 

bağlı olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

*Döner Sermaye faaliyetlerinde bulunan birimlerimizin gelir cetveline bağlı olarak ek 

ödeme bordrolarını düzenlemek.  

*Gelir ve gider tahakkuk kayıtlarını yapmak ödeme emri ve muhasebe işlem fişi 

düzenlemek. 

*Müdürlüğümüze gelen her türlü yazıları cevap verilmesi gerekenlere yazışma 

kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında yazmak. 

*Gelen ve giden evrakları mevzuata uygun olarak evrak kayıt sistemine kayıt etmek 

ve ilgili birimlere göndermek. 

*Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini  yapmak. 

*İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının  zamanında hazırlanmasını 

sağlamak. 

*Birimlerin yapmış olduğu hizmetlere ilişkin fatura düzenlemek ve tahakkuk 

kayıtlarını yapmak. 

*DMİS (Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) programına muhasebe kayıtlarını 

yapmak. 

*Günlük banka ekstrelerine göre muhasebe kayıtlarını yapmak ve takip etmek 

*Doğrudan temin (22-d) İşlemlerini Yapmak 
*Mal Teslim İş Akış Süreci 
*Personellerine ait izin formlarının hazırlanması ve takibini yapmak 
*Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak 
*Veri Giriş – Güncelleme Sorumlusu  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Birim Adı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Adı Soyadı Nurcan SANDALCILAR  

Görevi Bilgisayar İşletmeni 

Amiri Mikail AĞYÜZ / İşletme Müdürü 

Sorumluluk Alanı Döner Sermaye Faaliyeti Gösteren Birimler 

Görev Devri Oğuzhan DEMİR 

Telefon 1612 

 

Görevin Amacı            Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla , kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge, çalışma esasları motivasyonu arttırmak ve performansı  yükseltmek, iletişim 

teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, istenen 

hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, hizmetten 

yararlananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, 

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, 

kalitede önder olmak ve sürdürmektir. 

Görevleri * İşletme müdürünün vereceği görevleri kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara 

bağlı olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

*Döner Sermaye faaliyetlerinde bulunan birimlerimizin gelir cetveline bağlı olarak ek 

ödeme bordrolarını düzenlemek.  

*Gelir ve gider tahakkuk kayıtlarını yapmak ödeme emri ve muhasebe işlem fişi 

düzenlemek. 

*Müdürlüğümüze gelen her türlü yazıları cevap verilmesi gerekenlere yazışma 

kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında yazmak. 

*Gelen ve giden evrakları mevzuata uygun olarak evrak kayıt sistemine kayıt etmek 

ve ilgili birimlere göndermek. 

*Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini  yapmak. 

*İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının  zamanında hazırlanmasını 

sağlamak. 

*Birimlerin yapmış olduğu hizmetlere ilişkin fatura düzenlemek ve tahakkuk 

kayıtlarını yapmak. 

*DMİS (Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) programına muhasebe kayıtlarını 

yapmak. 

*Günlük banka ekstrelerine göre muhasebe kayıtlarını yapmak ve takip etmek 

*Doğrudan temin (22-d) İşlemlerini Yapmak 
*Mal Teslim İş Akış Süreci 
*Personellerine ait izin formlarının hazırlanması ve takibini yapmak 
*Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak 
**Veri Giriş – Güncelleme Sorumlusu 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Birim Adı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Adı Soyadı Oğuzhan DEMİR 

Görevi Bilgisayar İşletmeni 

Amiri Mikail AĞYÜZ / İşletme Müdürü 

Sorumluluk Alanı Döner Sermaye Faaliyeti Gösteren Birimler 

Görev Devri Nurcan SANDALCILAR 

Telefon 1470 

 

Görevin Amacı            Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla , kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge, çalışma esasları motivasyonu arttırmak ve performansı  yükseltmek, iletişim 

teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, istenen 

hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, hizmetten 

yararlananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, 

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, 

kalitede önder olmak ve sürdürmektir. 

Görevleri * İşletme müdürünün vereceği görevleri kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara 

bağlı olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

*Döner Sermaye faaliyetlerinde bulunan birimlerimizin gelir cetveline bağlı olarak ek 

ödeme bordrolarını düzenlemek.  

*Gelir ve gider tahakkuk kayıtlarını yapmak ödeme emri ve muhasebe işlem fişi 

düzenlemek. 

*Müdürlüğümüze gelen her türlü yazıları cevap verilmesi gerekenlere yazışma 

kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında yazmak. 

*Gelen ve giden evrakları mevzuata uygun olarak evrak kayıt sistemine kayıt etmek 

ve ilgili birimlere göndermek. 

*Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini  yapmak. 

*İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının  zamanında hazırlanmasını 

sağlamak. 

*Birimlerin yapmış olduğu hizmetlere ilişkin fatura düzenlemek ve tahakkuk 

kayıtlarını yapmak. 

*DMİS (Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) programına muhasebe kayıtlarını 

yapmak. 

*Günlük banka ekstrelerine göre muhasebe kayıtlarını yapmak ve takip etmek 

*Doğrudan temin (22-d) İşlemlerini Yapmak 
*Mal Teslim İş Akış Süreci 
*Personellerine ait izin formlarının hazırlanması ve takibini yapmak 
*Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak 
**Veri Giriş – Güncelleme Sorumlusu 

 


