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Kısmi Zamanlı

Ögn..'l1ci i~lcrinin

yürütnImesini

i. Yem~khanc iş ve i~lcrn1crinin yapılnıa"ıııı sağlamak
2. Kısmi zamanlı öğrcnci iş \'e işlemlerini takip etmek
3. Yazı işleri \'c cvrak birimi i~ ve işleınkrini onaylaıııak. imzalamak
.ı.iç kuıılrol i~
vc işlemlerini geçeklcştirmck
5.Harç iadeleri vc gelir takip iş ve işlemıcrini takip ~tmc'"
6.13irim bütçe işıcml~rini belirleme'"
7.Strat~ji birimleriııden istenen \'eri setlerine ilişkin iş vc iş1C'm!L"riyaptırmak
K Amir tarafından \erileıı dig\.'r görevler yapınak
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:i. Mlidürlükçe hazırlanan cvraklara imza - parar almak
:2. MOdürlüğc g~lcn cvrakları çalışan personele gür~v tanımlarına güre dağıımak
;3. 1\lüdürlOk persondinl.' güre\' vcrnıl.'k
Müdlirlngu tcınsil dmck
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i Gerekli mevzuat konusunda bilgi sahibi olmak
al50lK sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlefllekr
b)657 sayılı K,lllun n: buna buglı düzcnkıneler
c)2547 sayılı Kanun
d)Yfiks\.'ktiğretiın Ml..'\'Zuatl
c)Kupsamll hUt~"emevzuatı bilgisi
nKismi Zamanlı Öğrl..'llci Çalıştırma Yüııclıııeliği,
,h) Öğrenci Kulüp Yönergesi
!ı.ASnU Kamu iç Kontrol Stmıdartlarına Uyum Eylem Planı
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yapahilıııe
H. Sorun çözme
:5.
, ~ILlhakcme 'vapabilıııc
:6. Sonuç odaklı ulma
7. OSI ve astımb diyalog
:K. Yönetici va:,fı
ı9. Yoğun tempoda çalışabililll.'
: 10. Düzenli \'C disiplinli çalışma
:i i. Ekip çalışmasına uyumlu \e katılımcı
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Bu dokümanda
açıklanan göre\" tanımımı okuduııı.
nelinilcıı kapsamda yerinl..' getirmeyi kabul ediyorum.
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