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1.BİRİM: Mutemetlik birimi

2. GÖREV ADI: Mutemet Birim Personeli

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekim,Başhekim Yrd,Hastane Müdürü

4.YATAY İLİŞKİLER: Mutemetlik Birim Sorumlusu

5. GÖREV DEVRİ:Mutemetlik Birim Sorumlusu

6.GÖREV AMACI:Hastanemizde bulunan Tüm personel olarak 4/c,4/b,4/C Döner Sermaye
personel Maaşlarının hesaplanması güncellenmesi aktarılması.Yurtiçi, Yurt Dışı sürekli yollukların
hesaplanması. Fazla mesaileri ödeme bordrolarının hazırlanarak doğru bir şekilde ödenmesini
sağlamak.Hastane ve Tıp fakültemize ait Ek ödemeler(Denge Tazminatı),Performans ve sabit
ödeme bordrolarının hazır hale getirilip düzenli bir şekilde ödemesinin sağlanması.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

7.1Birimimiz mutemetlerince ilgili aya ait değişikliklerin belgeleri toplanarak güncellenir.

7.2Yeni bilgiler Say sistemi ve KBS sistemi üzerinde güncel hale getirildikten sonra hesaplama
yapılır.Daha sonra gerekli evrakların çıktıları alınır.

7.3 Alınan çıktılarla birlikte e bütçe sistemi üzerinde ödeme emri belgesi düzenlenerek ekli
belgeleri ile birlikte gerçekleştirme görevlisine gönderilir.

7.4 Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine kontrol
edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşülerek imzalanarak Harcama yetkilisine
gönderilir.İmzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığına
gönderilir.

7.5Tüm maaş işlemleri tamamlandıktan sonra personelin maaşından kesilen SGK kesintileri internet
üzerinden Kesenek Bilgi Sistemine girişi yapılarak onaylanır.

7.6Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları Gerekli Belgeler Tamamlanır (Atama Onayı Nakil)

7.7Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici görev yolluklarında Görevlendirme (Rektörlük onayı) Yolluk
bildirimi varsa kalınan yer için fatura ödeme emrine bağlanır.

7.8 Yolluk Bildirimleri Ödeme Belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi
tarafından imzalanır
7.9Hastane ve Tıp Fakültesi Personellerinin Ek Ödeme(Denge Tazminatı) Bordroları, Performans
bordroları, Sabit ödeme,akademik ve idari personel nöbetleri,akademik ve idari icap nöbetleri
mutemetlik tarafından yapılır.
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7.10 Mutemetlik tarafından yapılan ek ödeme(denge tazminatı) her ay personel maaşları ile birlikte
yapılır

7.11Her ay bilgi işlem tarafından hesaplaması yapılan performans bordroları mutemetlik tarafından
ilgili aya ait vergileri hesaplanarak yapılır.

7.12 Hastanede tutulan akademik ve idari personellere ait icap ve nöbet ücretleri ilgili aya ait nöbet
çetelemeleri kontrol edilerek bordroları damga vergisi kesintisi yapılarak düzenlenir.

7.13 Mutemetlik birimi tarafından yapılan bordrolar üst yazı ekinde Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğüne ödemesi yapılması için gönderilir.

8.YETKİLER:Personel ile ilgili çeşitli verilerin (eş,çocukyardımı,kıdem ve terfi veri) girişlerini
sağlayarak gerekli bordroları düzenleyerek bankaya aktarmak.Kesenek bilgi sistemi ile maaş
verilerini sosyal güvenlik kurumuna bildirmek.Göreve yeni başlayan personelin veri girişini
yaparak nakil,tayin,ayrılış,borç bildirimlerini düzenlemek.Harcıyah işlemlerini yürütmek.Bu
görevlerin yapılmasında üst amirler tarafından verilen görevleri mevcut yasalar,yönetmelikler ve
yürürlükteki mevzuata göre yürütmek.


