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anmidir.Yl\nı:tım

kumluna karşı sonınılul1ıır

!,
!Umversııe mensupları. ı:ınd:likri. öğrencılerı. IııcLunlarl, bımhuııı cş \e çocuklafı ılc vaSiıl olarak bakmakla yiikümhı
i(ıhhıklan bircylerın ve diger koııııkların yemek. konaklama .. ogrO:llci yınılaıı. kı eş. sPor, saglık. kafclt:ı)"a. kuıas;yı:
!\'b. hizıııctlerı uygun beddle ve Siığlıklı bu şekilde alabilecekleri ışlı:ınıclerın kurullılOl'>1 ışleıllmcsi ve yiırii1ll1nıesıııi
jS<lğlanl,ıktlf
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11 lktls,ıdi İşktmeııin se\k ve idaresini. mCHUiıl hiıkilıııkri \'c Yondım Kurulu kararlanna uygını olarak ycrine
:gctınno:k
Yönetını Kunılunca bdidencn yetkileri ilc sınırlıolmak [lzcıc işlctıneyi temsil edip \e eş gudliııııı sağlamak
iJI Youeıim Kunılun,ı sunUIiıcak (eklil: rarm, bilanço, gelir.gider cetvelı \e bmçe)"ı h,lLulaınak
i Rektör taratindan (>lıaylanan ışletnıe bıııçcsmi aiı olduğu mali ),11içensinık kullalııtıak
:Sllşletmeııın her türln iş \'e işlemleri hakkında. Yönellllı vc Denetleme Kunıhınım süzlii \'lO yazıh bilgi taleplerini
iyenııe getirır, bu kumllarca isteu;lı11csi halinde her tiirliı belgeyi \'Cnnek
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S{)lt i1,\1LI :UJh:ı .AltI16) Birim gelirkriııin ıahsil cdilmesini sa~lamak
:7 J işletmenin malzeme. araç, gereç ve hıZlııcı ihıiyaçlarının tı:ıııin edilmesi gorı:viııi yerine gelinnek
hıı Biriınler ıle ilgili 11ellcr ve hclgelerin Z,lIlliıııında \'<0'usulimı: uygun olmak du/cnlcıııııesini sai!lanıak
191
ışleıme
adına
uaı:ış
"hı
w
kabul
eder
ve
yönclıın
kmuhma
bilgı
: O) Amir tarafından verilen dig:er l,!ore\'lcn yapmak
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! I. Miid[ırlükçe

hazırlanan evraklara im/ ..a • paraf atmak
gelen e\Takları çalış<1l1personek görev laımıılanrıa göre d,ığııııı;ık
i3 Miıdılrhık personelino: gtırcv venııek
1.1 Miıdlırhıgii temsil eımek

p. Miidürlüge
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konusunda bilgi sahibi olmak
ai 5018 ~ıyılı Kanuıı ve buna bağlı diızı:rıknıder
bi 657 Silyıh Kanıuı \'c buna bagh düzo:ulcıııeler
i ei 25-17 sayılı Kanun ve buna bağlı dii/eıılemder
d) Yükseköğıetiın Mo:vzuaıı
i cl Taşum Mal Yönetmı:liği
InJO.12.2005 tarih \'c 2(ıOJ9 sayılı Rcsnıi Giı/ı'ıedı: yayımıilliim Kauıu KUl'Umve
i Kuruluşlarınca ışlelilcn Sosyal Tesislcrin Mııhasdıc Uygul,un,ılaım,ı daıı esas \'c ıısuller ile
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iYıliarı Büıçe Kanunlarıdır.
i2, ıÇ kontrolliteratür bilgisi
lJASBU Kamu Iç KonIrol Sı,ııldart1;lllna Uyuııı Eylem 1'1<1111
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: i. KBS ve e- iııçe 'u laııııııı
: ') Analitik dıışiiııelıihııe
Analiz yapabilmc
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Sonuı çözmc
Muh,ıkeıııe yapahilme

j6 Sonuç odaklı olma
:7 Üst \"c asıliırla diyalog
Yı.t(,lll."ldt'r,!,8' Yiluctici vasfı
,

YOgUlltı:mpı.ıda çalışahilıu<O'

i ıo. ~ii/ı'nli

\'e disiplinli çalışma

t [i [kıp çalı~ımısma uyumlu ve katılımcı
t

12. Mil7...•
ıkere edebilıne
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Ilu dokilınanda
açıIdiliian ~(\re\' tmmmıııı okudum
belinikn kap~,mıda yeriııe ~elımıeyi kabulc:l!iyoruııı
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