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CÖR[\"I:ro; KISA lUnııersııemil. gelinennin ve aI.ıcaIJannın ıahsıli.gıderlenn iıal sahiplmne odenmesi. para \e para~ia ıfade edılebilen deAerler ile emaneılerın a1ınrnıısı. saUanması. ilgililere \erilmesı. gOlldenlmesı ve diller ıum mali
TA~ı:\1ı !ıılemlmn ka~ıııannın ~ııpılmaı;ı ıe rıı.porlanması ışlemlerının ~enne gdırılmesıdır

-------------------------+---------------------------------------------------------------_ _-_._--_ _---------------------------------------_ ------------_ .•_--_._-------------
CÖRE\'I~ AMAC! IUniıersııemiz muhasebe humetlerının meHUa"" uyg\lrl. ı.arıwund •• doıvu bir şel.ilde ı'e hertıanı.~ bır ~esınııye uarıımalılılJl )ilrolu1mesıni ~

ıo 30lM W-~1lıKAnunda IJınımllLlllU\muhasebe lıinneı1erini yurtlıme\;.
LoPara \e para~1a ıfade edılebılen degerle. ile emanetlen almak. sallama\; ve ilglMere ı-erme~ i'c}ll gOndenneL.
io Gelı, ıe al.ıcaIJann ıah:sil işlemlermı ~ı:ıroıme\;.
:. Gıderlerı ıe borçlan hak sahiplcnnc oderneL.
1° Malıışlemlere ılış~ın ı..a~lı1an usuhıne uygun. w-ydıım \e erişılebılir ~~ilde ıuırnal., belge ı'e bılgıım her ıurltl müdalıalcdcn ~LZ olara>. dülenlemeL.

GÖREV \'1: ;oldarcnın müllr.etinde ıe;.a ~uııanımında bulunan ~ınır ıe ~ınına.zJara ilişl.in ıemal «ı\ellerını dkUenleme~.
SORV',ILlILl'KL\RIl. Idarenın malı ıŞ ve ışlemlerını dıller ıdareler rıe/.dınde ~tlnlıme~ \c sonuçland,rmaı...

ıo Muhaı;ebe ~cu-ili5i mutemederımn hC5ap. belge ıe ı$lemlenm ılgili meHliiım OnBOnl1<:rı•..arnanlarda d<:netleme~ ıe;.a mulıasebe >cu-ılısı muıernodınin bülunduau yerdeb bırım yOTlCllClsındenlonl101 cdlllTlC5ını
il$leme~
lo Mali inallSullen \e bıllçe ~esm hesabım hvulamal.
io Mali lanunlarla ilgılı diaer me\ıuaun ~gulanll1a$l ~onusunda osl yOneıiciye.-e harcama yelhlilerine gercUi bılgıleri 54A1ama\;\e danı~maııJık yapmak.
lo Daire BlIŞlarıı i Şube Müdilrü tar3fmdan \'c-rilC(:d. diller lI"re-leri ~apm..al.c

\-"ETKILERI

i. Umıersl\e ademeimm yapmal
i. Unııersııe gelırimm "e a1acall:ınn1 ıahsıl eıme~
i. Emaneı hesaplarında bülıınan paraları ılgılılılere ıade etmek
1oMuhasebe ıle ılgılı en:ıUara ııru-.I - para! atrnal:
l° e-Bıııçe sı~lemınde Umıersııemi/e ilişkın ıerilerı gOrme, ~anrıa ve onama yeılı~ı
:. 53.\.ıOOOı ~1~lemınde Üml.en.l1enu/e ılı$~ın ıenlerı !otOrme.\.ll7ma ve onama \"Ctbsı
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:. GercUı meı'zuaı lonusurıda ılen d07cy bılgı sahıbı olmal
i - 3018 sa~1lı Kanurı ,e buna baAlı dıııeniı:meler
1 . M7 sayılı "-anun ıe buna b~tı diııenlemeler
i .4734 ıe 4733 sa~llı KAnunlar ıe bunlara b~1ı dilimlerneler
i 6245 sa~lh Kanun \-e bWla baAlı dUlenlemeler
: • MerkCLi Yönetim Muhasebe Yonetmeli~ \'e buna ~Iı duftnJemcleri .33 LOsa~llı $osıal SigortaJar \e Genel Satlıl Sigortası KanlUlU
! • 193 Sa~ılı Gelir Vergııı Kanunu
! - 2ll Sayılı Vergi Usül KıınWlu
i -4U Sa~ıh Damga Vergisi "-anunu
! • 3065 Sa~'1ı Kauna Dqcr Vergısi Kanunu
! - Taşınır Mal YOne1melıAı
: • Btlıçe me"zııatı
: _YııJ.se~o~lim Meızııatı
! • 60X~ sa,,1ı Sa".m," KamUlUve buna baıl,1ıdııımlemele,
lo Bılgısayar \e ınıernet ~ullanımı
!o KaS. sıı~2(}()Oi\e e-bOlçe ~ü1lanınu
!. AnaI,uk duşünebilme

L i:=:;:~ııme
i8«fri w Yflfllf~rf. Hoşgön;ıJıı olma

1 i.11.na kaabilıyeıi
! i. DU/eniı ı'e dısıplinlı çalışma
i i. Hıp çallşma..ma u~lim1u \e kaıılımcı
i i.Mılzalere edebılme

Bu do~ı1manda IÇıIJan.ın gOre' tanımımı okudum Gore\'ımı burada belırtılen lapsamda yenne ııeunne;.l kabul cdı~'Onını
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