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ISTANBUL UNIVERSITES1 
Personel Daire Baskanligi 

ic KONTROL BIRIM PERSONELI 
GOREV TANIMI 

Unvani: lc Kontrol Birim Personeli 

Bagli Oldugu Pozisyon: Sube Miidiirti 

Vekili: Daire Baskant tarafmdan yetkilendirilmis personel 

Gareyin Gerektirdigi Nitelikler: 

• En az orta ogretim mezunu olmak, 

• 657 sayili Devlet Memurlan Kanununda belirtilen atama kosullanna haiz olmak. 

• Microsoft Office programlarim iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

Gorey ye Sorumluluklar: 

	

1- Kamu ic Kontrol Standartlari Kapsammda Gorey ye Sorumlul 	r 

• Amirlerince verilen her tiirla yazismayi elektronik ortamda y 	, 

• Goreviyle ilgili programlan kullanarak bilgisayara (data 	, 	sim, sekil, harita vb.) her WHO 

veriyi ytiklemek, 

• Kendisine verilen gorevleri diger birim personeli 	igi icerisinde yiiriltmek, 
• 

• Kendine tahsis edilen bilgisayar ye di-  r•  o 	imi calisir durumda tutmak ye bunun icin gerekli 

tedbirleri almak, 

• Ost yoneticileri tarafmdan kendisine i 	c 	diger isleri yapmak, 

• Kamu lc Kontrol Standartlan 	- 	usunda yikiittilen gOrevlere ait turn yazismalan yapmak, 

• Gorevi kapsamindaki her 	b 	yi her an kullanabilecek durumda tarn, dogru ye giincel olarak 

tutmak, 

• Sube Mildiini tar 	ale edilen yazi, tutanak ye formlan teslim almak, varsa geregini yerine 

getirmek, 

• Tam yazismalanni resmi yazismalarda uygulanacak esas ye usullere uygun olarak hazirlamak, 

• Gorevi ile ilgili gelen ye giden evraki standart dosya planina gore dosyalamak, 

• Mevzuata aykin faaliyetleri onlemek, 

• Kullaniminda bulunan buttin &Oro makineleri ye demirbaslan her lurk% hasara karsi korumak, alinan 

tedbirleri uygulamak, yerinde ye ekonomik kullanmak, 

• Biiroda disiplinli bir calisma ortaminin saglanmasi hususunda alinan tedbirlere uymak, 
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• Gorevlerini §ubenin calivna programma uygun olarak uyum ye 	icinde ifa etmek, 

• Kamu Ic Kontrol Standartlan Tebligi uyannca yapilmasi gereken faaliyetleri yiirtitmek, 

2-KYS Kapsaminda Gorey ye Sorumluluklar 

• Universitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikastm benimsemek ve bu dogrultuda hareket 

etmek, 

• Universite ve birim kalite hedeflerine ulaWmast icin iizerine dii§en cahmtalan yapmak, 

• Faaliyetlerini yiirtittirken 10 KYS dokiimanlanna uygun hareket et 	ye kayttlan eksiksiz tutmak, 

• KYS kapsaminda biriminde yapilacak dtizeltici ye onleyici aay 	to yerine getirilmesine katki 

saglamak, 

• Yaptrgi 41e ilgili iyilqtirme onerilerini Birim Kai' 	 ve Birim Dokilmantasyon Sorumlusu 

ile payla§mak, 
• 

• KYS cah§malan kapsammda yapilan fa iAtle biriiTi adma katki saglamak. 

  

Yetki: 

 

• 657 Sayilt Devlet Memurlan Kanununda Tammlanan yetkiler 
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