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:
GÖREVIN KISA lÜnwersiteınız gelırlerınin ve alacaklarının ıahsilı, giderlerin hak sahiplerıne ödenmesi, para ve parayla ıfade edilebilen degerler ıle emanetlenn alınması. saklanması, ilgılilere

TA~IMI Iverilmesi, göndenlmesi ve dığer ıum mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerının yerıne getirılmesidir .
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GÖREVh AMACı IÜniversitemız muhasebe hiııneılerınin mevzuaıa uygun. zamanında. doğru bir şekilde ve herhangi bir kesmtıye ugramaksızın ytlmtülmesini sa!1laınak
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I. Tek Ilazıne Kurumlar Hesabı Uygulamasına Illşkin Yönetmelik kapsamında Tek Hume Bılgı Sıstemı aracılığıyla özel (proje) botçe aylık ve g(ınlük nakıııaleplerinin yapılması
ive "Kunım Tek Idare ödeme Özellıesabı ile Kurum Tek Idare Tahsılat Özellıesabı' ve bu hesaplara bagh "alı hesaplara" ilişkin tutarların takibi, TeMB akıarımı v'eHuine ve
iMalıye Bakanlığı ıle IU13rdenkhginin saglanması,i.Kuruma aiı kiraya verilen ıaşınmaz ışlemlermi, muhıısebe kayıllarını ve kıra tahsılat kontrolleri işlemlerim yı:ımımek,r. I'roje bazında harcamil yeıkilderi ve gerçekleşlLnne görevlileri meydana gelen görev degışiklikleri yeıkilendımıe ışlemlerim gerçekleştınnek. kurum web sayfasında güncelleml'k,
i.BtW, AB ııihe Projeleri, Erasmus, Tübiıak. Kalkınma AjıınSı, Fıırabı ve Mevlana ProJelerıne ılışkınışlemlen yurütmek, proje bOlçe ve harcamalarını takip etmek.ı.AB Hıbe Projeleri, Erasmus. vb dövız tutarları bulunan projelere ılışkın değerleme ışlemını her ayın son gunü ve her ödeme işleminden önce gerçekleştimıek.
l.Merkeıi yönctim bıilçesi kapsamındaki ödemeler, ödemelere aiı dosya ve taahhut işlemlerini gerçekleşıirmek.
j. Aysonu işlemlerini yapmak. raporların Sayışıay Başkanlığına gönderilmesim ve kurum web sıtesınde duyumlmasını sağlamak,
L. BlTlmozluk işlerını yumtınek,
i. ödenek i Tenkis işlemlerı yevmıyeleştırilmesını yapmak,
i.Bırım yazışma işlemlerini yapmak,
i.Web sayfası gunceHemleri ve kontroltlnu sağlamak,l.Ay sonu yevmiye sayımı, kontrolü, eksık evraklıırın ıamamlanması ve evrak arşi~'leme işlemlerini yapmak,r.Aylık Muhtasar, KDV Tevkifatı ve i Nolu KDV beyannameleri gonderimi ve ödeme işlemlerini gerçekleşıırmek.
lNakit teminatlar, teminat mektubu işlemlerini \.e ıakibini (kabultl- iadesi) yumtmek,f. Haftalık çalışma çızelgesini ve planlanan işler listesini ilgili haftası içerısınde doldurmak.
i. Daıre Başkanı i Şube Miidüm tarafından verıleeek dıller görevlert yapmak

i.Muhasebe ıle ılgilı evraklara imza. parııf atmak
l' e.Biiıçe sistemind.e UniV'erSitemize ilişkin veril.eri görme, yazma ve onama yetkısı
:. MYS sısıemınde Unıversıtemıu ılışkın verılerı gomıe. yanna ve onama yetkısı
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i.Gereklı mevzuaı konusunda ilen düzey bılgi sahıbi olmak
i .5018 sayılı Kanun ve buna bagh düZenlemeler
r .651 sayılı Kanun ve buna bağh dÜl.enlemeler
! -4134 v'e 4135 savılı Kanunlar ve bunlarıı bağlı dtlzenlemeler
L . 6245 sayılı Kan~n ve buna bağlı dıizenlemeler
L - Merkezi Yönelim Muhasebe Yonetmelillı ve bunıı bağlı düzenlemeler
j - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sıgonası Kanunu
: - 193 Sayılı Gelir Vergısi Kanunu
, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanımu
-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
.3065 Sayılı Kaıma Değer Vergısi Kanunu
• Taşınır Mal Yöneımeliıli
- Butçe mevzuaIL
- Yükseköğrerim Mevzualı
- 6085 sayılı Sayıştay Kantmu ve buna bağlı düzenlemeler

, Bılgısayar ve interner kullanımı
i' KBS. MYS ve e-bürçe kullanımı
i' Analıtık duşunebilme
i' Analiz yapabilme
l' Sabırlı olma
i. DÜl.enli ve dısiplinh çalışma
ı.Ekip çalışmasma uyumlu ve katılımcıl'Mlt7.akere edebılme

dokumanda açıklanan görev ıanımımı okudum Görevımı burada belırtılen kapsamda yenne
ınneyi kabul edıyomm
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