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GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK 

 

 İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.   

 Fakültenin görev alanına giren konularda İç Kontrol Sisteminin oluşturulması projesi 

çalışmalarına katılmak.  

 İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları takip etmek 

 Fakültenin görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve dış 

faktörlerin analizini yapmak.   

 İç Kontrol Sistemine ilişkin özel ve tüzel kişilerin bilgi edinme taleplerine cevap vermek.   

 İç kontrol çalışma programlarının verimlilik ve etkinlik analizlerini yapmak ve çalışma 

 metotlarının verimli ve düzenli hale getirilmesi için uygulanması gereken esas ve ilkeleri 

tespit etmek.  

 Fakülte bünyesinde iç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat) 

kullanımı, kontrolü, takibi, güncelleştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. 

 İç Kontrol Uyum Eylem Planını, Yıllık Program, Stratejik Plan gibi üst politika belgeleri 

üzerinden incelemek ve eylem planı değerlendirme çalışmalarına katılmak. 

 Fakülte Bölümlerinden periyodik olarak gelen İç Kontrol Sistemi kuruluşuna ilişkin 

raporların İç Kontrol Uyum Eylem Planına uygunluğunu izlemek.   

 Fakültenin risk yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarında görev almak.  

 Stratejik Planda ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı 

engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarına katılmak.   

 Dekan tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak.   

 

 

Görev Unvanı: İç Kontrol Koordinatörü 

Sorumluluk Alanı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Görev Tanımı: 

 
Üst yönetim tarafından belirlenen stratejik amaç ve ilkelere uygun 
olarak; Fakültenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda İç Kontrol 
Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve iyileştirilmesi 
konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik ve 
hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri planlamak, 
koordine etmek, denetlemek ve yürütmek. 
 

Alt Birim: Koordinatörlüğe bağlı ekipler. 

Sorumluluk Makamı: Dekan 

Görev Devri/Vekalet: Dekan tarafından belirlenir. 
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 Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 

sunmak.  

 Fakültede yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 

sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.   

 Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 

oluşturmak ve düzenini sağlamak.   

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.   

 Fakültenin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 

çalışmalarına katılmak.   

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan veya birlikte çalıştığı 

kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.   

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen 

işin kalitesini kontrol etmek.  

 İş ve işlemlerin yürütülmesinde İç Kontrol Eylem Planına uygun hareket etmek,  

 Mevzuatlar çerçevesinde Dekanlık Makamının vereceği diğer görevleri yürütmek. 
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GÖREV YETKİLERİ 

 Görevlerini yapma yetkisine sahip olmak, 

 Görevleri için gerekli araç ve gereçleri kullanabilmek, 

 Görevi ile ilgili imza yetkisine sahip olmak, 

 Maiyetindeki personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak, 

 

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  

 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği  

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  

 Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği  

 Taşınır Mal YönetmeliğiGörev alanıyla ile ilgili olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

yayımlanan diğer Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esaslar ile alınan kurul kararları 

 Görev alanıyla ilgili olan Giresun Üniversitesinin Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esaslar ile 

alınan kurul kararları. 

 

 

BECERİ GEREKSİNİMLERİ 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip olmak, 

 Görevinin gereklerini yapabilecek deneyime sahip olmak, 

 Planlama ve organize etme, risk yönetimini sürdürebilme, karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 

 Analitik düşünme, zamanı azami ölçüde yönetme, etkili iletişim ve ikna kabiliyetine sahip 

olmak, 

 Kurum kültürünü benimsetebilecek liderlik kabiliyetine sahip olmak,  

 Dış ilişkiler sağlayarak kurum dışı iyi ilişkiler kazandıracak temsil yeteneğine sahip olmak. 

 


