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IÜnh"crsitemiz Yemckhane iş \'c işlcmlcrini \c ta~ınır i~ \c işlcmlerini vapınak
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iUni\"ersitcmiZ Yemckllane iş \e işlcmlerini

\'C

taşınır iş \e işlemlerini yapmalmasını sağlamak

:i. Ycmck ihale iş vc işlcmlcrini gerçcldcşıirmck
:2. Ycmek hizmeti ödcmelerini vl.!rmak (lIakediş)
b.
,. Günlük \cmckllane iş \e işlc'mlerini yapmak
.
I-L-.Üğrcnci \"C personclin yemck ücretlerinin yasal süre içerisindc bankaya yatırmak
,.:,. S por laa
. i'ıyet ien"ıŞ \'c 'I
ıŞ cm i'en d este.k o ima"k
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16. I."uar vc organızasyon
ıŞ \c ış clll ennc estek olmak
17. Taşınır iş ve işlemlerini yapmak
:8.
, Amir tarafından verill'eek diğer görcvleri yapınak
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hatırla"a"

para!' atmak

cHaklara

ı.Gerckli

:Bilgi

mcvl.uat konusunda bilgi sahibi olmak
a) 5018 sayılı Kanun \c bunl.! bağlı JÜl.cnlcmeler
h) 657 sayılı Kanun \'c huna bağlı düzcnkmelcr
c) )'üksd.:öğretim tvlcvzuall
d) Kapsamlı bütçe l11e\'/uall bilgisi
.2. Iç kontrolliıeralür bilgisi
,:3.ASBU Kamu iç kontrol Standartlarına Uyum Eylem plnnı
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:2. Analiz yapnhilmc

GEREKLiLiKLERi

:3. Sorun çözme

,:.ı. i\.1uhakeme .vapabilme

:,
i
i
,
,,
,

,

."
ıs. Sonuçodaklı
olma
Becerı ıe 'etenekler
I'
d" I. I'

\e ısıp ın i ça i ışına
17. Ekip çalışmasına uyumlu \'e katılımcı
IX. Jlv1ü;rakcrcedebilme
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Bu dokümanda açıklanan görev tanımınıı okudum.
belirtilen kupsunıda yerine getirnıeyi kabul ediyorum.
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