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Birimi İç Denetim Birimi 
Görev Unvanı İç Denetçi 

En Yakın Yönetici Genel Sekreter 
Yokluğunda Vekâlet Edecek - 

 
Görevin/İşin Kısa Tanımı 

 
Bartın Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli 
tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları 
yapmak. Mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun 
olarak iç denetimleri yapmak. 
 

 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
 Nesnel risk analizlerine dayanak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek. 
 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve 

önerilerde bulunmak. 
 Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 
 İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu 
denetlemek ve değerlendirmek. 

 Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimi yapmak ve bu konularda önerilerde 
bulunmak. 

 Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip 
etmek 

 Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir 
duruma rastlandığında ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

 Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 
 Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede 

yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. 
 Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 
 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 
 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,  
 İç Denetçi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken Genel Sekretere karşı sorumludur. 
 

 
TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını 
okudum, yerine getirmeyi kabul ve taahhüt 

ederim. 

 
 

… / … / 2019 
 
 
 
 

Ad-Soyad 
İmza 

 
… / … / 2019 

 
 

Ad-Soyad 
İmza 
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