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c;öıu:viN A:\IACI
!Üni,\'.:rsitcı~ıiz muhasebe hizmetlerinin mevzuata uygnn, zamanında, dOğnl bir şekilde " herhangi bir kesintiye uğ.ramaksıl.m
ıyllrutıılmcsım sağlamak,

l" Birimini yönetip birim personelinin yetiştirilmesini ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını saglamak,i" 5018 s,ıyılı Kamında tanımlanan muhasebe hi/Jııetlerinin yilriiHlhm:sini sağlamak,
l" Para ve parayla ifade edilebilen değerlcr ik emaııetkri almak, saklamak \"c ilgililere vemıek veya göndennek,
1" Gelir \'e .ılacaklarm talısil işlemlerini yürütmek,
i"Giderleri \'e horçlan hak sahiplerine ödemek,i' Mali işkmlere ilişkin kaynlan usulüne uygun, saydam \"c .:rişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü nıüdahaledeu

(;ÜIU:\' VE
:bağımsız olanık dilıenlem.:k,i. İdarenin mı'ılkiyetinde veya kuııanınıında bulıınan taşıııır \"c taşınmazlara ilişkin icımıl cetvelıcrini dıızenlemek,

S( )ı{lJl\ll.LJL(;KI,ARI i. İdan:ııin mali iş ve işlemlerini diğcr idareler nezdinde yilriitmek ve sıınuçlandınnak,l. Muhasehe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mcvzuatla öngörülen zamanlarda denetkmek veya muhasebe
ıyetkilisi mııtemedinin bulunduğu yerdeki birim vönclicisinden kontrol edilmesini istemek.!.Mali istatistikleri ve bütçe kesin h.:sahlllı hazı~lamak,
i. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatm uygulanıııilsı koıııısunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gcrekli bilgileri sağlamak ve
!dal11şl11anlıkyapmak,l" Daire Başkam tarafından verilecek di~er göre\'lcri yapınak.

i. Miidürlükçc hazırlanan evraklara im".•1- paraf atmak
1.Mildiirlüğe gelen evraklan çalış.an personele görev t"mınlanna göre dağıımak

YETKiu:n.l
l'Mildiirlük personeline görev venn.:k
l'Mildlirlilğli temsil ct~llekı.e-Bıitçe sisteminde Universitemize ilişkin verileri gönne, yazma ve onama yetkisi
i'MYS sisteminde Üniversitemize ilişkin \'erilen gönne. YUJııa ve onailla yetkisi

i i.Gerekli meV'Luat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak

i ı • 5018 sayılı Kanun ve bıına bağlı dü/enlenıeler, - 657 sayılı Kaıııııı ve buna bağ.1ıdi~zenlel11eler,
i .4734 ve 4735 sayılı Kanıınl,ır ve bunlara bağlı dilzenlel11c1er, 6245 sayılı Kauun ve buna bağlı düzenlemeler
i • Mcrkezi Yönetim Muhasebe Yönctmeliği ••'e buna bağlı dllzenlemder
:ım~i • Taşınır Mal Yönetmeliği

- Biilçe mevzuatı
- Yükseköğretim Mcvzuatı
-6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler
iç Kontrol literatür bilgisi
ASllU Kamu Iç Kontrol Standanlarına Uyum Eylem Planı

iş GEREKLiı.ih:u:ni Bilgisayar ve intcrnet kullanıım
• KBS, Yeni MYS ve e.bıilçe kullanımı
• Analitik düşünebilme

i
• Analiz ppabilme
• Sonırı çönııe

i Muhakeıııc yapabilme
:Ucceri \'{"Yrtrnrklrr Sonuç odaklı olma
; Üst ve astl.ırla diyalog,
[

Yönetici vasfı
Yoğun tempoda çalıŞiıbilnıc

i DOzenli \'c disiplinli çalışma
i Ekip çalışmasına uyunılu ve katılımcı
i Müzakere edebilme,

Bu dokiiımll1da açıklanan görev tanımınıı okudunı Görc\ımi burada belinıkn kapsamda yerincı ONAYLAYAN,
getlnne) i kabul edı) onun
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