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!Ba~kanlığlll

ta~lIllr i~n: işk'lIlkri takip \..'ıını.:k
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taşlilır. iş ve işlcınlı.:rinin düzı.:nli yürüHilmı.:sini sağlamak.

\. Ta.şınır kayıt slirı.:cini yönı.:ıml.:k
tl. Taşıııır koıılrol yctkilisi görevini yapınak
b. Taşınır yönı.:tim Iıı.:sapları hazırlanına.'il vc sayımını sagl<unak
1.:.Ta~ıııır TK VS ilı.:dı.:po say illli i~
\c işlı.:ınlı.:rini sağlamak
(;ÜIU:\' YE
,2. 'ı\.'I1lı.:khanı.:i~ \ ı.: işkıııkrinı.: yardımcı olınak
s()ııı "11.1.1.1 1'1•.\ i{i :3.Birilıı faalin.'t raporlarını luv.ırlamak.
,:-1. Amir taral:ıııdaıı wrikn diğı.:r giirı.:vlı.:ri .\eriııı.: gdinncli.
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: ı" rvtüdürlükçc

hazırlanan ı.:vraklara imza - pam!' almak
:2. MOdürlüğe gelen ı.:vrakları çalış.m personele gürev tanımlarına güre dağıımak
13.r...lüdıırlük personeline gürel,.' \'ermek
~4. i\liidlirlliğıııemsil etmı.::k
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ı. (iı.:rı.:"li mı.:vzu,ıt

"oııusunda bilgi sahihi olmak
a) 5018 sayılı Kanun ve buna hağlı düzenkmdcr
: b) 657 sayılı Kanun ve buna bağlı Jüzcnkındcr
! cL 25-17 savılı Kanuıı vc buna bağlı dü/.enlcmder
1 d) Yüksektiğrdim
Mı.:\'zuall
1 c) Ta~ınır Mal YÜlll,:tındigi
: i) rk\k,t i\kmurları Yiy\.'cek Yardım Yönetmeliği
:2. iç kontml litı.:ratür bilgisi
b.ASBU Kamu Iç Konırol Standartlarına Uyum Eylem Planı
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: BiJı,d

: i. KBS ve c-bütçe kullal1lml

i~

]2. Analiıi" dli~ülıı.:bill11ı.:
Aııaiiı yapabilme
Sonııı ~'ül.ıııe
:,. Muhakı.:ll1ı.:\'apahilmı.:
:6. Sonuç odakiı olma
ii !7. ÜSI \'e astlarla diyalog
Icr
Yündici \'asli
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:9. Yoğun tempoda çalışabilme
! i O. J)[j/eııli \e disiplinli çaJı~ma
! i ı. Ekip çalışmasma uyumlu \'c katılımcı
!, 12. Müzakere edebilme
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Bu dokümanda
a\-"ıklanan gürc\ tanımımı o"uduııı.
hı:lirtilcıı kapsamda yerine gı.:tirmeyi kabul ediyorum.
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