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GÖREVIN KISA 
TANIMI 

-REVI .N ANIACI GO 

Oniversitemizde iç kontrol sisteminin oluşturulması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve ör, mali kontrol istemlerinin gerçekleştirilmesi ve Başkanlık 
Birim Faaliyet Raporu ile Idare Faaliyet Raporunun gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle hazırlanmasıdır. 

— 	........ 	  
• Oniversitemizde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması, sağlıklı bir ön mali kontrol Maliyetinin gerçekleştirilmesi ile güvenilir ve doğru rapor/bilgi 

üretilmesini sağlamak. 

• 

GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 

l_ 

• 5018 sayılı Kanun Hükümleri ile iç Kontrol ve On Mali Kontrole Ilişkin Usul ve Esaslara ve Kamu Iç Kontrol Standartları Tebliğine uygun bir şekilde 
Üniversitede Iç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalan koordine etmek, 
• ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, 
• Başkanlığıa Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak, harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak Üniversitenin idare Faaliyet Raporun 
hazırlamak, 
• llniversiternizin diğer 'dereler nezdindeki 	mali 	iş 	ve 	işlemlerini harcama birimler; arasında 	koordinasyon sağlamak suretiyle izlemek v 
sonuçlandırmak, 
• Harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimierine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmak, 
- Hassas Görevlerin Tespiti ile ılgili işlemlerin yürütmek 
• iş Akış Süreçierinin Belirlenmesine yönelik işlemleri yapmak 
• Risk Yönetim Işlemlerinin yapılması 
• iç Kontrol kapsamında Eğitim isimlerinin yapılması 
• Yan Ödeme Cavellerinin kontrolünün yapılması 
• Kadro Dağılım Cetvellerinin kontrol edilmesi 
• Genelge hazırlama işlemlerinin yürütülmesi 
• Rehber ve El kitabı hazırlanması istemlerinin yürütülmesi 
• Daire Başkanı 'Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

1 , 
YETKİLERi 

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - paraf almak 
• ön mali kontrol yapmak 
• e-Bütçe sisteminde Oniversitemize ilişkin verilen i görme, yazma ve onama yetkisi 
• MYS sisteminde Üniversitemize ilişkin verilen görme, yazma ve onama yetkisi 
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GEREKLİLİKLERi 

Bilgi 

• Gerekli 111.5VZ/Mt konusunda ilmi düzey bilgi sahibi olmak 
- $018 sayılı Karma ve buna bağlı düzenlemeler 
- 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve bunlara bağlı düzenlemeler 
- 6245 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler 
- Taşınır Mai Yönetmeliği 
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
- t 93 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 
- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
- Bütçe mevzuat' 
- Yükseköğretim Mevzuat] 
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler 
- Mali Hizmetler Unnanlığı Yönetmeliği 
- Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine Ilişkin Usul ve Esaslar 

• Faaliyet Raporlar' konusunda kapsamlı bilgi 
• Kapsamlı Iç Kontrol bilgisi 
• ASBU Kamu Iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
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Beceri ve Yetenekler 

• Bilgisayar ve internet kullanımı 
• Analitik düşünebilme 
• Analiz yapabilme 
• Sorun “Ame 
• Sonuç odakb olma 
• Düzenli ve disiplinli çalışma 
• Değişinı ve gelişime açık olma 
• Etkin yazılı ve sözlü iletişim 
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılım° 
» Müzakere edebilme 
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Bu dokamanda açıklanan-rey lanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda 
yerine getirmeyi kabul 	orum 
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