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Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Alt Birim İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü 

Görev Ünvanı Şube Müdürü 

Üst Yönetici/Yöneticileri 

(Görevin Bağlı Olduğu 

Unvan) 

- Rektör 

- Rektör Yardımcısı 

- Genel Sekreter 

- Daire Başkanı 

Astlar - İç Kontrol Birimi 

- Ön Mali Kontrol Birimi 

Yetki Devri / 

Vekâlet 

- Daire Başkanı 

- Birim Şube Müdürleri 

Görev Alanı 

 Üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun 

olarak; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının vizyonu, 

misyonu doğrultusunda mali kaynakları yönetimi ile ilgili 

gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine 

uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, 

planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve 

işlemlerin Üniversitemiz stratejik planı, Performans 

programı, bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, 

ayrıntılı finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu 

ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden 

kontrol etmek, Üniversitemiz birimlerinin tüm satın alma ve 

ödemelerinin kontrollerinin yapılması; kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden 

kontrolünün yapılması, planlanması, koordine edilmesi ve 

denetlenmesi. 

Temel Görev ve 

Sorumluluklar 

 İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’inci maddesinin (ı) 

bendi kapsamında yapılacak harcamaların parasal limitlerinin 

kontrolü, 

 İdarenin ön mali kontrole tabi; gelir, gider, varlık ve 

yükümlülüklerine ilişkin tüm malî karar ve işlemlerinin; 

idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, 

harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim 

bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu 

ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak, 

 Limitler dahilinde mevzuatı uyarınca yapılan ihale 

dosyalarının ön mali kontrol sürecini yürütmek, 

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması 

ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, çalışma 
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sonuçlarını üst yöneticiye sunmak, 

 İç kontrol sistemini sürekli izlemek ve değerlendirmek, 

 İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli 

düzenlemelerde Üst yönetim ile işbirliği yapmak, çalışma 

toplantıları düzenlemek, 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 52 inci maddesine 

dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca zam ve 

tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev 

unvanları sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile 

bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın 

miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan 

cetvel ile bunların birimler itibariyle dağılımını gösteren 

listelerin kontrolünü yapmak, 

 Ön mali kontrolde; süreç kontrolünü sağlamak amacıyla mali 

işlemlerin süreç akış şeması hazırlamak ve üst yöneticinin 

onayı ile yürürlüğe koymak, 

 Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği 

durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 

işlemlerin kayıtlarını tutmak (Harcama Yetkililerince 

harcamadan vazgeçildiğinde kayıtları tutulmaz) ve aylık 

dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu 

kayıtları iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunmak,   

 Harcama birimleri ödeneklerinden ihale kanunlarına tabi 

olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı 

ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için 

250.000 TL sını, yapım işleri için 1.000.000 TL sını 

aşanların (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 

yapılan harcamalar hariç) kontrolünü yapmak, 

 İç kontrol süreçlerin tasarımı, uygulanması ve 

geliştirilmesinde iç kontrolün, kurumun en alt kademedeki 

çalışanından en üst düzey yöneticisine kadar tüm kurum 

çalışanlarının önerilerini alarak, yeterli bir iç kontrolü 

tasarlamak, işletmek, gözden geçirmek ve geliştirmek, 

 İç kontrol ve ön mali kontrol düzenleme ve uygulamaları 

hakkında birimlerden rapor ve bilgi alarak sistemlerin 

işleyişi hakkında üst yöneticiye bilgi sunmak, 

 Üniversitemiz birimlerinin maaş, yolluk, ek ders, satın alma 

ve diğer ödemelerinin kontrollerini yapmak. 

 Risk yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanması 

çalışmalarında görev almak, 

 Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek, 

 Bağlı olduğu Birim ile üst yönetici/yöneticileri tarafından 

verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak, 

 Şube Müdürü, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire 
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Başkanına, Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre 

karşı sorumludur. 

 Yetkinlik 

(Aranan Nitelikler) 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak, 

 Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak, 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürülebilmesi için gerekli 

karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 

Yetkinlik Düzeyi 

 

Temel Teknik Yönetsel 

 Özel bilgileri 

paylaşmama 

 Düzenli ve 

disiplinli 

çalışma 

 Etkin yazılı 

ve sözlü 

iletişim 

 Güçlü hafıza 

 Kurumsal ve 

etik 

prensiplere 

bağlılık 

 Yoğun 

tempoda 

çalışabilme. 

 İstatistiksel 

çözümleme 

yapabilme 

 Karşılaştırmalı 

durum analizi 

yapabilme 

 Ofis 

programlarını 

etkin 

kullanabilme 

 Ofis gereçlerini 

kullanabilme 

(yazıcı, faks vb.) 

 Proje 

geliştirebilme 

ve uygulayabilme 

 Analitik 

düşünebilme 

 Analiz yapabilme 

 Hızlı düşünme ve 

karar verebilme 

 İkna kabiliyeti 

Koordinasyon 

yapabilme 

 Planlama ve 

organizasyon 

yapabilme 

 Proje liderliği 

vasfı 

 Sorun çözebilme 

 Sorumluluk 

alabilme 

 Üst ve astlarla 

diyalog 

 Zaman yönetimi 

Görev Ġçin Gerekli  

Beceri ve Yetenekler 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

gereğince belirtilen şartları taşımak. 

 Görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak, 

 Problem çözme ve araştırma yapma yeterliliğine sahip 

olmak, 

 Devlet memurunun vakarına yakışacak tutum ve davranışta 

olmak, 

 Kendisine verilen görevleri zamanında yapmak, 

 Yapılan çalışmalarda gerekli iletişim ve uyum becerisine 

sahip olmak, 

 Görevin gerektirdiği ekip çalışmasına özen göstermek, 

 Etik ilke değerlerine uygun olarak çalışmalarda bulunmak, 

 Saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 

yararını gözetme ilkelerine göre iş ve işlemler 

gerçekleştirmek, 
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 Hoşgörülü ve sabırlı olma  

 Matematiksel kabiliyet  

 Müzakere edebilme, sorumluluk alabilme  

 İleri düzey bilgisayar ve internet kullanımı  

 Değişim ve gelişime açık olma   

Diğer Görevlerle ĠliĢkisi    Üst yöneticileri, Üniversitenin tüm birimleri 

Yasal Dayanaklar 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  

 YÖK Mevzuatı  

 Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı  

 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmelik  

 İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  

 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  

 6245 sayılı Harcırah Kanunu  

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu  

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu -3065 Sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu  

 

 

TEBLĠĞ EDEN 

Unvan/ Adı Soyadı/Ġmzası 

Ġdari görev 

 

TEBELLÜĞ EDEN 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, anladım; verilen görevleri Görev Tanım 

Formunda belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 
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Adı / Soyadı 

 

Kadro Ünvanı Tarih Ġmza 

   
 

Bu form 26 Aralık 2007 tarihli 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 


