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GİRİŞ
Üniversitemiz 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa, 7141 sayılı
Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen Ek Madde 182 ile;
“Bu Üniversite;
a) İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diş Hekimliği
Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Eczacılık Fakültesinden,
b) İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Meslek
Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek
Rektörlüğe bağlanan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile
yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Adli
Tıp Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Akciğer Hastalıkları ve
Tüberküloz Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden
oluşmaktadır.” denilmek üzere kurulmuştur.
ÜNİVERSİTEMİZİN MİSYONU
Geçmişten gelen birikimi ile sağlık ve mühendislik alanında tercih edilen kaliteli
hizmetler sunan, sosyal ve akademik donanımı yüksek bireyler yetiştiren, tüm kurum ve
kişilerce bilgi birikiminden istifade edilen köklü bir araştırma üniversitesidir.

ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONU
Hizmet ve eğitim faaliyetlerindeki köklü konumunu koruyan; ulusal ve uluslararası
işbirlikleriyle gücünü pekiştiren, ülkede referans noktası olarak kabul edilen öncü bir araştırma
üniversitesi olmaktır.
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ÜNİVERSİTEMİZİN TEMEL DEĞERLERİ
Etik Değerler: Üniversitemiz faaliyet ve kararlarında sadece mevzuatı değil, insan haklarını,
insanın onurunu ve etik değerleri gözetir.
Akademik Özgürlük: Üniversitemiz mensuplarının araştırma, hizmet ve eğitim
faaliyetlerinde bilginin üretilmesi ve sunumunda özgür oldukları bir akademik ortam
Üniversitemizin temel önceliğidir.
Şeffaflık, hesap verebilirlik: Üniversite yönetimi Üniversite bünyesinde gerçekleşen tüm
işlemlerin denetlenebilir olmasını temin ve talep eder.
İşbirliği: Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası işbirliği ağını sürekli olarak genişletici
politikalar uygular.
Kültürel gelişmişlik: Üniversitemiz tüm faaliyetlerinin yanında gerek öğrenci ve
mensuplarının, gerekse de toplum kesimlerinin kültürel gelişimini destekleyecek projeleri
düzenli olarak destekler.
Sürdürülebilirlik: Tüm işlemlerinde çevresel tehditleri göz önüne alır ve faaliyetlerinin
çevresel açıdan sürdürülebilir nitelikte olmasını gözetir.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA KAMU İÇ KONTROL
STANDARTLARI UYUM EYLEM
PLANI HAZIRLANMA VE ÇALIŞMA SÜRECİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve
kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına
uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden
düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinde iç kontrol
sistemlerinin kurulmasını ve bunun bir unsuru olarak da idarelerin yönetim sorumluluğu
çerçevesinde iç kontrol faaliyet ve süreçlerinin tasarlanıp uygulanmasını öngörmektedir.
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinde, iç kontrol
standartlarının merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenip yayımlanacağı ve idarelerin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu
standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü oldukları ifade edilmiştir.
Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Söz konusu Tebliğle, kamu idareleri tarafından iç kontrol sistemlerinin Kamu İç
Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi,
bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde
yürütülmesini sağlamak üzere idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alınması
gerektiği belirtilmiştir.
Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 04/02/2009 tarihli ve
1205 sayılı genel yazı ile 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelge ve ekinde yayımlanan
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ile kamu idarelerinin iç kontrol
sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek üzere yapılması gereken
çalışmalar belirlenmiş ve kamu idarelerinin bu çalışmalar için eylem planı oluşturma, gerekli
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prosedürleri ve ilgili düzenlemeleri hazırlama çalışmalarında bu rehberden yararlanılmasına
olanak sağlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
başlıklı 11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin
gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden
sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve
iç denetçiler aracılığııyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.
Buna göre, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir
gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin
yapılması harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve
işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.
Kamuda gelir ve harcama birimlerindeki tüm yöneticiler gerçekleştirdikleri
faaliyetlerinden sadece idarenin temel uygulamaları açısından değil, aynı zamanda mali
yönetim ve kontrol uygulamaları açısından da sorumludurlar. Etkin mali yönetim ve kontrolün
gerçekleştirilmesi, sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması; mali yönetim ve kontrol
işlemleri olan muhasebeleştirme, belgelendirme, şeffaflık, yetkilendirme, ön mali kontrol ve
önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; risk değerlendirmesi ve yönetimini ve denetim
tavsiyelerinin izlenmesini gerektirir. Risk değerlendirme, risklerin ve riskli alanların teşhis
edilmesine yardımcı olmak için kontrol sisteminin bir parçası olarak kullanılan nesnel bir
araçtır.
Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem,
süreç ve özellikli işlemlerle ilgili belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 Sayılı Kanuna,
ilgili diğer mevzuata ve kamu iç kontrol standartlarına uygun olmak ve idareye ilişkin özellikli
süreçleri kapsamak zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare
Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve idari yapıları, personel ve mali durumları
gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenecek
ve üst yönetici onayını izleyen on işgünü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilecektir.
Söz konusu 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelge gereğince, ilk defa eylem planı
hazırlayacak kamu idarelerinin söz konusu çalışmaları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı Rehberinde de belirtildiği üzere üst yönetici onayı ile başlatmaları ve üst
yöneticiden alınacak onayda; Rehberde belirtilen hususlara yer vermeleri gerektiği
belirtilmiştir.
Diğer yandan, idarede Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin
oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaların belirlenebilmesi için
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öncelikle idaredeki mevcut durum ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen iç
kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlanması
gerekmektedir.
Aşağıda, iç kontrolün tanımı, özellikleri ve genel esasları, iç kontrol alanında Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartlar ve iç kontrol sisteminin bileşenleri, iç kontrol
sisteminde görevliler ve sorumluluklarına ilişkin genel değerlendirme yapılmakta,
üniversitemizin iç kontrol sistemi bakımından mevcut durumu ve üniversitemizde kurulacak iç
kontrol sistemi standartları ve eylem planı sunulmaktadır.

KAMU İÇ KONTROL

COSO MODELİ
Treadway Komisyonu olarak bilinen Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu, 1985 yılında
kurulmuştur. Treadway Komisyonunun en önemli hedefi; sahte mali raporların nedenlerini
belirlemek ve meydana gelme olasılığını azaltmaktır. Komisyonunun himayesinde iç kontrol
literatürünün yeniden gözden geçirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuş, sponsor
kurumların iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul
görecek standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Treadway
Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve” raporunu
1992’de yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir.

A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun “İç Kontrol Sistemi” başlıklı
beşinci kısmının 55-67 nci maddelerin arasında başlıklar itibariyle iç kontrolün tanımı ve amacı,
kontrolün yapısı ve isleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi (Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı), muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe
yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri
ve atanması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun
görevleri hususlarına yer verilmiştir.
Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol; "İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali
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bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer
kontroller bütünü" olarak tanımlanarak, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin
standartlar ve yöntemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve
yöntemlerin ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenip, geliştirileceği ve
uyumlaştırılacağını, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun da sistemlerin koordinasyonunu sağlayarak kamu idarelerine rehberlik hizmeti
vereceğini düzenlemiştir.
İç kontrol; 5018 Sayılı Kanun ve Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin
kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda Bilgi ve iletişim ağlarının kurulması, yönetim
raporlama ve kurumların uzun ve kısa vadeli hedeflerinin belirlenmesi ile birlikte kurum
yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve
misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun
genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.
İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare
süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder. İç
kontrol;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yetersiz ve isabetsiz yönetim kararlarını önler,
İtibarı artırır,
Varlıkların değer kazanmasını sağlar,
Kaynak kullanımında israfı önler,
Hizmet kalitesini artırır,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önünü keser.
Kamu İç Kontrol Standartları, iç kontrol sistemimizin oluşturulmasında,

izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel yönetim kurallarını
göstermekte ve tüm birimlerimizde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sistemimizin
kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
B. İç Kontrol Eylem Planı Sisteminin Amaçları:
 Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
 Mali Raporların Güvenilirliği
 Yürürlükteki mevzuata uyum
 Varlıkların korunması
 Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı,
fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
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 Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara
alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.
 Yürürlükteki 5018 sayılı mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal
düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.
 Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına
alınmasını içerir.

C. İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar:
Üniversitemizde kurulması gereken iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk; Üst
Yönetici, Harcama Yetkilileri, süreç sahipleri, Kontrol Standartlarının oluşturulması için
oluşturulacak komisyonlar, Kalite Koordinatörlüğü ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve
İç Denetim Birimidir.
5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile üst yöneticilere, idarelerinin mali yönetim ve
iç kontrol sisteminin kurulması, işleyişinin gözetim ve izlenmesi, iç kontrol sisteminin bir
gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi düzenlemelerin yapılması
görevleri verilmiş ve Üst Yöneticiye bu hususlarda Bakana karşı hesap verme sorumluluğu
yüklenmiştir. Üst yönetici bu sorumluluğun gereklerini, harcama yetkilileri, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecektir.
İç kontrolün temel ilkelerinin sayıldığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve
Esasların;
6 ncı maddesinde, iç kontrol faaliyetlerinin idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde
yürütüleceği, iç kontrole ilişkin sorumluluğun, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri
kapsayacağı,
8 inci maddesinde ise, üst yöneticilerin; iç kontrol sisteminin kurulması ve
gözetilmesinden, harcama yetkililerinin; görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali
karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün isleyişinden sorumlu olacağı, idarelerin mali
hizmetler birimlerinin (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı); iç kontrol sisteminin kurulması,
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapacağı ve ön mali
kontrol faaliyetini yürütecekleri, muhasebe yetkililerinin; muhasebe kayıtlarının usulüne ve
standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu olacakları, ayrıca üst
yöneticilerin, harcama yetkililerinin ve diğer yöneticilerin, mesleki değerlere ve dürüst yönetim
anlayışına sahip olmasından, mali yetki ve sorumlulukların gerekli yeterliliğe sahip personele
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verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı
faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve
saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu olacakları belirtilmiştir.
Diğer taraftan; yukarıda yer alan hükümler dahilinde üst yöneticinin 5018 sayılı
Kanunla getirilen sorumluluğunu yerine getirebilmesi için kendisine makul bir güvence verecek
etkin bir iç denetime ihtiyaç duyacağı, iç denetimin ise etkin olabilmesi için Üniversitemizde
iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulmasıyla mümkün olabileceği açıktır.
5018 sayılı Kanunun 63 ve 64 üncü maddelerinde ise; iç denetçilerin iç kontrol
alanındaki görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin
kurulması bakımından; “Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol
Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu
çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin
hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 31.12.2008 tarihine kadar
tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında
yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler
alınacaktır.” denilmektedir.
İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İç kontrol sisteminin etkili bir
biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence
sağlamalıdırlar.
Üniversitemizin tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine
getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine,
birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her
seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri
etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve
uygulanmasından sorumludur.
Açıklanan tüm hususlar sonucunda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu uyarınca;
Üniversitemizde kurulması gereken iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk bakımından
aktörlerin;
Üst Yönetici; İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak,
işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç
kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme görevini üstlenmekle
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birlikte kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin
düzgün biçimde işleyişinin sağlanmasından sorumludur.
Diğer yandan, 5018 sayılı Kanuna ekli(1) ve (II/B) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerinde yürütülen Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmaları hakkında her yılın
Ocak ayında üst yönetici tarafından ilgili Bakana bilgi verilir.
Harcama Yetkilileri; Birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak,
uygulanmasını sağlamak ve izlemek, zayıf yönleri geliştirmekle sorumludur.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluşturulması,
uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve rehberlik
hizmeti sağlamaktan sorumludur.
Strateji Geliştirme Birimi; İç kontrol sisteminin Harcama birimlerinde oluşturulması,
uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve rehberlik
hizmeti sağlamaktan sorumludur.
Personel; İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç
kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin
yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleşmiş
bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir.
İç Denetim Birimi; iç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini sürekli olarak incelemek,
güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için değerlendirme ve
tavsiyeler sunmak suretiyle iç kontrol sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur.
Sürece dâhil personel; İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan
herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki
personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine
yerleşmiş bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir.
Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (Hazine ve Maliye
Bakanlığı); İç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler belirlemek, geliştirmek ve
uyumlaştırmak, koordinasyon sağlamak ve idarelere rehberlik hizmeti vermekle sorumludur.
Kurum dışındakiler (hizmetten yararlananlar, paydaşlar vb.); Kurum dışındaki
kişiler de iç kontrol sürecinde önemli rol oynarlar. Bu kişiler kurumun hedeflerini
gerçekleştirmesine katkıda bulunabilecek yararlı bilgiler sağlayabilirler. Ancak kurumdaki iç
kontrol sisteminin tasarlanmasından, uygulanmasından ve düzgün işlemesinden bu gruplar
sorumlu tutulamazlar.
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Sayıştay; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine göre kamu idarelerinde iç kontrol
sistemlerinin işleyişini değerlendirir. Dış denetim organı olarak yapacağı düzenlilik
denetimlerinde kamu idaresinin iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyip işlemediğini
değerlendirir. Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol
güvence beyanlarını ve iç denetim raporlarını da dikkate alır şeklinde sorumlu oldukları
görülmektedir.
Ayrıca (Mülga) Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından iş ve
işlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun
bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanı her yıl düzenlenerek idareye ait
faaliyet raporuna eklenecektir. Üst yönetici tarafından verilecek güvence beyanında
Üniversitemize tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine
uygun olarak kullanıldığı, Üniversitemizde uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığı ve üretilen bilgilerin doğruluğu hususları
yer alacaktır. Üst Yöneticinin tüm bu görevlerinden dolayı 5018 sayılı Kanun kapsamında
hesap verme sorumluluğu ve yönetim sorumluluğu bulunmaktadır.

Üniversitemiz Harcama Birimleri;
-

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

-

Mühendislik Fakültesi

-

Florange Nıgtıngale Hemşirelik Fakültesi

-

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

-

Orman Fakültesi

-

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-

Spor Bilimleri Fakültesi

-

Diş Hekimliği Fakültesi

-

Veteriner Fakültesi

-

Sağlık Hizmetleri MYO

-

Veterinerlik MYO

-

Teknik Bilimler MYO

-

Ormancılık MYO

-

Sosyal Bilimler MYO

-

Yabancı Diller YO
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-

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü

-

Kardiyoloji Enstitüsü

-

Nörolojik Bilimler Enstitüsü

-

Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü

-

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

-

Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü

-

Diğer Merkezler (Fen)

-

Diğer Merkezler (Sosyal)

-

Diğer Merkezler (Sağlık)

-

Diğer Bölümler

-

Rektörlük Özel Kalem

-

Genel Sekreterlik

-

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

-

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

-

Personel Daire Başkanlığı

-

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

-

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

-

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

-

Yapı İşleri ve Teknik Dire Başkanlığı

-

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

-

Hukuk Müşavirliği

-

İç Denetim Birimi Başkanlığı

-

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

-

Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi

-

AB ve Uluslararası Projeler Ofisi

-

Proje ve Teknoloji Ofisi

D. Kurullar:
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu;
Üniversitemizin amaçları, belirlenmiş politikaları ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarını
korumak, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak raporlamak amacıyla
kurulacak olan İç Kontrol Sistemimizi, Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek
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için hazırlanacak Eylem Planını değerlendirerek, gereken düzeltme ve düzenlemeleri yapmak
ve nihai şeklini vermek, zaman içerisinde revize edilen uyum eylem planı ve plan ile takvime
bağlanan proje ve eylemleri ve süreci izleyerek üst yöneticiye sunulacak değerlendirme
raporlarını hazırlamak.
Kamu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Prof. Dr. Erol İNCE
Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
Sibel ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Prof. Dr. Sema YILDIRIM
Prof. Dr. Güven KAŞIKÇI
Prof. Dr. Ahmet AKGÜL
Prof. Dr. Sevim BUZLU

Rektör Yardımcısı
Genel Sekreter
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Veteriner Fakültesi Dekanı
Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı
Florence Nıgtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanı
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Orman Fakültesi Dekanı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü
Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdürü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürü
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Sağlık Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Rektörlük Özel Kalem ve Genel Sekreterlik
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.
Bilgi İşlem Daire Başkan V.
Personel Daire Başkanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Hukuk Müşaviri V.
Bilimsel Araştırma Projeler Birim Koordinatör
Uluslararası Akademik İlişkiler Birim Başkanı
Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi
Koordinatörü
Proje ve Teknoloji Ofisi Müdürü

Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Prof. Dr. Turgay AKBULUT
Prof. Dr. Hülya ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Bilge DONUK
Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN
Prof. Dr. Bayram ÜNAL
Prof. Dr. Bilun GEMİCİOĞLU
Prof. Dr. Ali Metin KAFADAR
Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU
Prof. Dr. Cevza Melek KAZEZYILMAZ ALHAN
Prof. Dr. Mustafa Koray GÜMÜŞ
Prof. Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ
Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HAKYEMEZ
Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU
Prof. Dr. Hülya Aşkın BALCI
Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
Doç Dr. Tarık KÜÇÜKDENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Barış YILDIZLAR
Doç Dr. Muhammed Ali AYDIN
Kemal KAHRAMAN
Osman Remzi KÜÇÜKÖMEROĞLU
Şemsi Armağan İMAMOĞLU
Yasemin FİDAN
Dilek Temiz ÖZBEK
Prof. Dr. Serhat PAPUÇÇUOĞLU
Prof. Dr. Ali İsmet KANLI
Doç. Dr. İrfan ŞİMŞEK
Prof. Dr. Ali AYDIN
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Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu
Fatih ATICI
Saime KUTLU
Pamuk ACAR
Adalet ÜNAL
Osman YETER
Zeynep BOZKURT
Muammer ÖZDEMİR
Arif KAPU
Uğur EKŞİ
Sait TUNÇEL
Sadi HIRA
Ercüment Erman EFE
İlkgün EKİNCİ
Kadir KIDIL
Emine HALAÇ
Ali KOCA
Recep DARAKÇI
Özlem AKAR DEMİR
Rahşan UTKANER
Mustafa Nusret SARISAKAL
Tülin MERCAN
Duygu AKYÜZ
İlkgün EKİNCİ
Gülnur ALBORA
Oya PEKÇELEN
Akif UZEL
Kemal YURTBULMUŞ
Hakan ACARTÜRK
Sevgi MANYAS
Selma AKSOY
Furkan HASTUNÇ
Fatma ÖZTUNA ÖZBEK
İrfan ŞİMŞEK
ALİ AYDIN
Diğer Merkezler

Genel Sekreter Yrd.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ş.Müdür V.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ş.Müdür V.

Kardiyoloji Enstitüsü
Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Sağlık Bilimler Fakültesi
Florence Nıgtıngale Hemşirelik Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
Mühendislik Fakültesi
Orman Fakültesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bilimsel Araştırma Projeler Birimi
Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi
Proje ve Teknoloji Ofisi
Merkez Müdürleri

E. İzleme ve Değerlendirme:
İzleme; idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen
katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesi
ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesidir.
izleme iç kontrol sisteminin diğer bileşenleriyle etkileşim halinde işleyen bir süreçtir.
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İzleme iç kontrol sisteminin, beklendiği şekilde işleyişinin ve koşullardaki değişikliklere uyum
göstermesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilir ve yönetime kontrol faaliyetleri sorunlarının
düzeltilmesi ve istenmeyen bir olay meydana gelmeden önce riski kontrol etme şansı verir.
İç kontrol sisteminin izlenmesinde katılımcılık esastır. İzlemede; soru formları, iç ve dış
denetim raporları, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri, bütçe bilgileri, ön mali kontrole
ilişkin veriler ile birim yöneticilerinin görüşlerinden yararlanılmalıdır.
İç kontrol sisteminin izlenmesinde katılımcılık esastır. İzlemede; soru formları, iç ve dış
denetim raporları, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri, bütçe bilgileri, ön mali kontrole
ilişkin veriler ile birim yöneticilerinin görüşlerinden yararlanılacaktır. İç kontrol sisteminin iz
İç kontrol sisteminin belirli dönemlerde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin tespit edilerek
uygulamaya dâhil edilmesi sistemin etkinliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir.
İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi; idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda
sistemin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının iç kontrol bileşenleri özelinde incelenmesi
ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilerek düzeltici önlemlerin belirlenmesini
kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte SGB’lerin aktif rol oynaması gerekir.
İç kontrol sisteminin izlenmesi; sürekli izleme ve özel değerlendirmeler yoluyla
gerçekleştirilir. Değerlendirme yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirmenin üçer ve altışar
aylık dönemler itibarıyla yapılması da mümkündür.

F. İç Kontrol Alanında Standartlar ve İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri:
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıda
belirtildiği gibi yer almıştır.
a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış
sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans
esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek
bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır.
İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde
belirlenir.
b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen
değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare,
stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç
ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
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c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti
belirlenir ve uygulanır.
d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde
kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri
bir şekilde ve sürede iletilir.
e) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve
değerlendirilir.
5018 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümleri ve iç kontrole ilişkin uluslararası
standartlardan temel bir çerçeve belge olan COSO raporu bağlamında iç kontrol;
Bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla kullanılan bir yönetim
aracıdır.
Sadece form, belge ve el kitabı seklindeki çalışmalar değil, teşkilatı, personeli ve
yönetim tarzını da içeren, süreklilik arz eden ve sistematik bir nitelik taşıyan
uygulamalar bütünüdür.
Süreçler içerisinde yerleşiktir ve süreçlerde rol alan görevlilerce uygulanır.
Bir olay değil, sürekli ve sistematik bir nitelik taşır.
Bir yönetim aracı olarak risk esaslıdır.
Makul bir güvence sağlar.
Bu durumda; Üniversitemizde kurulacak bir iç kontrol sisteminden beklenilen katma
değerin oluşturulabilmesi için gerek uluslararası standart ve uygulamalar gerekse konuya ilişkin
yasal ve idari düzenlemeler uyarınca iç kontrolün;
Yalnızca mali kontrolü kapsamadığının, mali kontrol ile birlikte Üniversitemiz
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile birlikte diğer kontrolleri de
kapsadığının; Üniversitemizin mali olsun olmasın tüm faaliyet ve işlemlerini
kapsadığının, bu noktada iç kontrolün belli mali işlemler üzerinde gerçekleştirilen ön
mali kontrole indirgenmemesi gerektiğinin, ön mali kontrolü de içine alacak şekilde
geniş kapsamlı faaliyet ve süreçlerin tamamını kapsadığının,
Amaç değil amaca giden yol olduğunun, sadece kitapçık ve formlardan değil,
Üniversitemizin her seviyesinde görev yapan kişilerden oluştuğunun,
Makul ancak kesin olmayan güvence verdiğinin,
Süreçlere ilave olarak yapılan işler seklinde algılanmamasının, aksine iç kontrolün
süreçlerin bir parçası olarak ele alınması gerektiğinin,
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Etkili bir şekilde kurulmasının ancak üniversitemiz çalışanlarının sorumluluklarını
ve yetkilerini anladıkları ve etik davranmayı üstlendikleri zaman mümkün
olabileceğinin,
Sadece kontrol faaliyetlerini değil, karar alınmasından işin sonuçlandırılmasına
kadar geçen süreçte izlenen tüm prosedürleri kapsadığının, Üniversitemiz Akademik ve
İdari birimlerinde çalışan her personelin iç kontrol sisteminde rol alması gerektiğinin,
Üst Yöneticinin sahipliğinde ve gözetiminde, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının

teknik

desteği

ve

koordinatörlüğünde,

harcama

birimlerinin

uygulamasıyla ve İç Denetim Biriminin danışmanlık desteğiyle oluşturulacağının;
kabulü ile Üniversitemiz tüm birimlerinde çalışanlar üzerinde bu hususlarda farkındalığın
sağlanması ile kurulabileceği ve etkin bir şekilde işleyebileceği tabiidir.
Kurulacak iç kontrol sisteminde süreçlere yerleşik kontroller sadece gerektiği kadar
olmalı, fazlası işlerin aksamasına neden olabileceği gibi yetersiz kontroller de usulsüzlüklerin
ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Bu haliyle kontroller, gerektiği yer ve zamanda gerektiği
kadar yapılacak şekilde süreçlerle bütünleşmiş olmalıdır. Gerekli kontrol mekanizmalarının
tesis edilmediği organizasyonlar; yolsuzluğa maruz kalmak, kurum hakkında olumsuz imaj
veya açılan davalarla uğraşmak durumunda kalabilmektedir.
Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında,
izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını
göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin
kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
Öte yandan, 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenen
geçim takvimi uyarınca, 2008 ve sonraki yıllarda stratejik plan ve performans programı
hazırlayacak idareler, hazırlık çalışmalarında bunlara ilişkin standartları da dikkate alacaklardır.
Stratejik plan ve performans programı hazırlamayacak kamu idareleri ise bu plan ve
programların hazırlanması dışında kalan hususlara uyum sağlayacaklardır.
İç kontrol alanında uluslararası uygulamalarda esas alınabilecek birden fazla standart
bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
26 Aralık 2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ
uluslararası standartlardan COSO ve INTOSAI iç kontrol standartlarını esas almıştır.
Diğer bir ifade ile Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini düzenleyen 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan
bir iç kontrol sisteminin kurulmasını öngörmektedir.
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan tebliğde (5) başlık altında toplam (18) standart
ve her bir standart için gerekli genel şartlar belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;
1-Kontrol Ortamı Standartları (4 adet standart)
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
Standart: 4. Yetki Devri
2- Risk Değerlendirme Standartları (2 adet standart)
Standart: 5. Planlama ve Programlama
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3- Kontrol Faaliyetleri Standartları (6 adet standart)
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Standart: 9. Görevler ayrılığı
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
4- Bilgi ve İletişim Standartları (4 adet standart)
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
Standart: 14. Raporlama
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5- İzleme Standartları (2 adet standart)
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi
Standart: 18. İç denetim
şeklindedir.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenen (5) bileşen ve her bileşen altındaki
toplam (18) standart aşağıdaki gibi de şematik edilebilir.

17

18

STANDARTLARDAKİ MEVCUT DURUM İLE 5018 SAYILI
KARŞILAŞTIRMA, BOŞLUKLAR VE PLANLANAN EYLEMLER

KANUNLA

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 1 : ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz 7141 sayılı Kanun ile 2018 yılında bölünerek

kurulmuştur. İç Kontrol Sistemi birimlerimiz tarafından bölünmeden önce sahiplenilmiş ve
uygulamalara geçilmiştir. Tüm birimlerimizi kapsayan Üniversitemize ait iç kontrol sistemi
çalışmalarımıza başlanmış olup çalışmalar halen devam etmektedir. Kuruluşumuzdan itibaren
iç kontrol sistemi içerisinde yer alan iş ve işlemler mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
İç kontrol sistemimiz Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünce yapılmakta olan Kalite
Yönetim Sistemi dokümanlarından da yararlanılarak birlikte yürütülmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından

sahiplenilmesine, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile devam edilecektir.
KOS 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek
olmalıdırlar.

MEVCUT DURUM

: Yöneticilerimiz iç kontrol sistemine ilişkin kontrol faaliyetlerini

mevzuatlar çerçevesinde uygulamaya devam etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
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PLANLANAN EYLEM

: Üniversitemiz yöneticileri mevzuat çerçevesinde iç kontrol

sistemine ilişkin kontrol faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Yöneticiler iç kontrol
sisteminin uygulanmasında, sorumlulukları çerçevesinde, mesleki değerlere, dürüst yönetim
anlayışına sahip bir şekilde, mevzuata aykırı faaliyetleri engelleyerek, kapsamlı yönetim
anlayışına uygun bir çalışma ortamı ve saydamlığı sağlayacak ve bu konuda personele örnek
olacaktır. Birimlerince en az 1 yıllık periyodik toplantılarda iç kontrol sisteminin kurulması ve
uygulanmasını değerlendireceklerdir.
KOS 1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde; 05.12.2019 tarihli Senato Kararı ile Girişimsel

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi, 17.07.2019 tarihli Senato Kararı ile
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi yürürlüğe girmiştir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM
KOS 1.3-1

:

: Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında, Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesi

hazırlanarak Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele tebliğ edilecek ve
imzalatılacaktır.
KOS 1.3-2

: Yapılacak olan tüm temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve hizmet içi eğitim

seminerlerinde bu etik kurallar ders olarak verilecektir. Hazırlanan Yönerge ve imzalanan Etik
Sözleşme ile, yapılan eğitimler ile etik dışı davranış durumunda uygulanacak yaptırımlar
hakkında bilgilendirilme sağlanmış olacaktır.
KOS 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

MEVCUT DURUM

: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

kapsamında düzenlenen Üniversitemiz idare faaliyet raporu, performans programı, stratejik
plan, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, yatırım programı izleme ve değerlendirme
raporu ile Strateji

eliştirme Daire Başkanlığına ait hizmet standartları envanteri Strateji

Geliştirme Daire Başkanlığının web sayfasında dürüstlük, saydamlık ve hesap verilebilirlik
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ilkeleri kapsamında duyurulmaktadır. Bununla beraber, Üniversite Senatosu ve Yönetim
Kurulu kararları, Üniversitemizin akademik ve sözleşmeli idari personel alımlarına ilişkin
ilanlar Üniversitemizin web sayfasında yayımlanmaktadır. Tarafsızlık, saydamlık ve hesap
verebilirlilik ilkelerinin hayata geçirilmesini teminen faaliyetlere ilişkin duyurular
Üniversitemizin web sayfasında da yayımlanarak bu bağlamda web düzenlemeleri etkin ve
güncel halde tutulmaktadır.
Üniversitemiz halihazırda bulunan düzenlemeler ölçüsünde faaliyet sonuçlarının faaliyet
raporu, mali durum ve beklentiler raporu gibi raporlamalarla kamuoyuna sunmakta iş ve
eylemlerinde dürüstlük, adalet ve eşitliği ilke edinerek görevini sürdürmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM : KOS 1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz personeli mevcut yasal düzenlemelere göre

görevlerini sürdürmekte, görevlerini yerine getirirken de gerek personele gerekse de hizmet
alanlara yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde mevzuata uygun olarak adil ve eşit bir yönetim
anlayışı mevcuttur.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Hizmetten yararlananların, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda

Uyulacak Usul ve Esaslar kapsamında, hizmet envanteri ve hizmet standartları çoğu birim için
tamamlanmış olup, şikayet ve önerilerinin değerlendirildiği sistemlerin geliştirilmesi
tamamlanacaktır. Hizmet alanlara ve personele yönelik memnuniyet anketlerinin iki yılda bir
yapılması sağlanacaktır. Tüm iş ve işlemlerimizde görev çizelgelerine göre sorumlu kişilerin
çıktılara erişimi de sağlanmaktadır.
KOS 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir
olmalıdır
MEVCUT DURUM

: 5018 sayılı Kanun, İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet

Raporu, Performans Programı, e-Bütçe, SGB.net, KBS, EBYS, Program bütçe, BKMYBS,
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KaYa, AKSİS, YÖKSİS, Personel Portalı İşlem Süreçleri Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve
Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM : KOS 2 : MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından
benimsenmesi sağlanmalıdır.
MEVCUT DURUM

: Üniversitemizin misyonu yazılı olarak belirlenmiştir. Misyona,

hazırlanan Stratejik Plan, Faaliyet Raporu gibi dokümanlarda yer verilerek tüm personelin ve
kamuoyunun bilgilenmesi sağlanmıştır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Üniversitemiz misyon, vizyon ve temel değerlerinin web

sayfasında yayımlanması ve tüm akademik ve idari personelin kurumsal e-posta adreslerine
bilgilendirme e-postası olarak gönderilmesi
KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince
yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünce yapılmakta olan

Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarından olan ve idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek
görevlerin yazılı olarak yer aldığı Görev Dağılımı/Tanımları Formu, iç kontrol sistemi
kapsamında çoğu birimlerimizde mevcuttur. Üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülecek
görevlere ilişkin görev tanımlamaları yazılı olarak henüz yapılmamıştır.
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KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve

alt birimlerince yürütülecek görevlerini yazılı olarak hazırlamayan birimler için de
tamamlatılarak, duyurulması sağlanacaktır. Aynı zamanda görevlerin, idarenin ve alt birimlerin
misyonu ile uyumlu olacak şekilde organizasyon yapısı ile yazılı görevler revize edilecektir.
KOS 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve
sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele
bildirilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz tüm birimlerinin görevlerinin ayrıntılı olarak

belirtildiği iç genelgelerinin Görev Dağılım Çizelgesi, iç kontrol sistemi kapsamında kısmen
tamamlanmıştır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İdari birimler ve alt birimler İç Genelgelelerini ve Görev

Dağılım Çizelgesini, iç kontrol sistemi kapsamında tamamlayarak tüm pesoneline EBYS
üzerinden tebliğ edilecektir.
KOS 2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel
görev dağılımı belirlenmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin teşkilat şeması

birçok birim için mevcut olup, birim web sayfalarında yayımlanmasına başlanmıştır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Üniversitemiz akademik ve idari birimlerden teşkilat şeması

mevcut olmayan birimlerin teşkilat şemalarının tamamlatılması ve web sayfalarında
yayımlanması sağlanacaktır.
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KOS 2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk
dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk

dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisine çalışmaları devam etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM : Üniversitemiz birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve
sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde
yapılabilmesi için her zaman açık ve şeffak olarak web sayfalarında yayınlanması sağlanacak.
KOS 2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin
prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Kalite kapsamında, Kalite Koordinatörlüğümüz ve birim

yöneticileri tarafından hazırlanan Hassas Görev Prosedürleri belirleme çalışmaları devam
etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM :
KOS 2.6-1

: Birim yöneticileri tarafından hassas görevler belirlenecek

KOS 2.6-2

: Bu görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenecektir

KOS 2.6-3

: Belirlenen hassas görevlere ilişkin prosedürlerin, görevi yapan personele yazılı

olarak tebliğ edilmesi sağlanacaktır
KOS 2.6-4

: Hasas görevlere ilişkin kontrol faaliyetleri belirlenecektir.
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KOS 2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik
mekanizmalar oluşturmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Yöneticiler kullanılmakta olan (EBYS, BKMYS, e-bütçe, KBS,

Progaram Bütçe, KaYa, Öğrenci Otomasyon Sistemleri, Genel Evrak Kayıt Sistemleri,
Kütüphane, Müşavirlik, Bilgi İşlem sistemleri ile Hastane otomasyon sistemleri v.b.)
programlardan veri giriş sonuçlarını izlemektedir. Diğer tüm görev sonuçları yine hiyerarjik
olarak verilen görevlendirmeler ile yürütülmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını izlemeye yönelik

kendi belirleyecekleri aralıklarla toplantılar düzenleyeceklerdir.
KOS 3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
sağlamaya yönelik olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: İnsan kaynağı, Üniversitemiz birimlerinin talepleri dikkate

alınarak gerçekleştirilmektedir. Birimlerin personel ihtiyacı nitelik ve nicelik yönünden
belirlenip Personel Dairesi Başkanlığınca insan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak
şekilde insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Personele göre iş değil, işe göre personel
ataması yapılmasına özen gösterilmektedir. İnsan kaynağı planlaması ile, ilgili yasal
düzenlemeler çerçevesinde ve üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine
yönelik büyük gayret gösterilmektedir. Ayrıca, norm kadro çalışmaları devam etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
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PLANLANAN EYLEM :
KOS 3.1-1

: Her bir görev için belirlenmiş nitelikler göz önünde bulundurularak personel

istihdamı azami ölçüde buna göre sağlanacaktır. Üniversitemizde göreve başlayan personelin,
eğitim durumuna göre ilgili birimlerde istihdam edilmesi sağlanacaktır.
KOS 3.1-2

: Üniversitemize bağlı birimlerin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde

görevlerini yerine getirebilmeleri için asgari insan kaynağı ihtiyacı belirlenerek olanaklar
ölçüsünde gerekli personel temini yada görevlendirilmesi sağlanacaktır.
KOS 3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek
bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz yöneticilerinin deneyimli olması, personel

sayısında yetersizlik sözkonusu olsa dahi çözüm odaklı çalışma yöntemleri seçilerek büyük bir
performans gösterilmektedir. Tüm düzeydeki personelimiz için eğitim planlamaları yapılarak
sürükli bilgilerin güncel kalması ve birimlerimiz arasında uygulama birliği sağlanarak
tereddütlerin giderilmesi sağlanmaktadır. Yeni başlayan personelimize de Üniversitemiz
çalışma kültürü çok iyi bir şekilde benimsetilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM :
KOS 3.2-1

: Birimlerin eğitim talepleri belirlenecek ve belirlenen konulara göre eğitim

programı planlanacaktır.
KOS 3.2-2

: Eğitimlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi sağlanacaktır.

KOS 3.2-3

: Personelin çalıştığı konu hakkında sürekli olarak eğitim alınması, kurslara,

seminerlere, toplantılara katılımları ile sağlanacaktır
KOS 3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel
seçilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde gerçekleştirilen her iş pozisyonları için gerekli

eğitim şartlarını taşıyan yetkin personelin çalıştırılması genel şarttır. Ancak, mevcut personel
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sayısı yeterli olmadığından zaman zaman değişik eğitim şartlarını taşıyan ve değişik kadrolarda
bulunan personel, mesleki alanı olmayan birimlerde görevlendirilebilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM
KOS 3.3-1

:

: Kabul görmüş mesleki kriterler ile belirlenecek özel şartlar doğrultusunda bazı

stratejik görevler için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik
düzenlemeler yapılacaktır.
KOS 3.3-2

: Birimlerde ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesinde iş analizi dikkate

alınarak, yeterli nitelik ve nicelikteki personelin birimlere dağıtılması sağlanacaktır.
KOS 3.3-3

: Üniversitemizde kariyer unvanlardaki istihdamın artırılması yönünde çalışmalar

yapılacaktır.

KOS 3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine
uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
MEVCUT DURUM : Üniversitemizde personelin işe alımı ve diğer personel hareketleri ilgili
personel mevzuatı (2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemeler, vs.)
çerçevesinde yerine getirilmektedir. Personel Dairesi Başkanlığınca idari personelin görevde
yükselme işlemleri, liyakat esası ve personelin performansı ilkeleri çerçevesinde sınavlar ile
yapılmaktadır. Yeni işe alımlarda ise Kamu Personeli Seçme Sınavı ile personel istihdam
edilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM :
KOS 3.4-1

: Üniversitemiz personel istihdamında kariyer ve liyakat ilkeleri yürürlükteki

personel mevzuatı çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.
KOS 3.4-2

: Üniversitemizde yapılan norm kadro çalışması gereğince gereksinim duyulan

sınıf, kadro ve unvanlarda personelin temin edilmesi sağlanacaktır. Halen görev yapan
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personelin ise, daha üst unvanlara yükselmelerini teminen ilgili mevzuat gereği gerektiğinde
sınav açılacaktır.

KOS 3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Birimince

birimlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili eğitim programları düzenlenmeleri
gerçekleşmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Personel Daire Başkanlığı Eğitim Birimince her yıl eğitim

ihtiyaç formu ile toplanmakta olan eğitim taleplerinin çeşitlendirilmesi sağlanacaktır.
KOS 3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az
yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde personelin yeterliliği ve performansı ilgili

birim amirince kendi imkanları çerçevesinde değerlendirilmekte, personele gerekli uyarı ve
öneriler yapılmaktadır. Üniversitemiz kurulum aşamasında olması nedeniyle performans
değerlendirme ölçütleri henüz geliştirilmemiştir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM :
KOS 3.6-1

:

Personel

değerlendirmelerine

esas

teşkil

edecek

olan

performans

değerlendirme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulacaktır.
KOS 3.6-2

: İlgili Birim amirleri tarafından yılda bir kez performans değerlendirmesi

yapılacaktır.
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KOS 3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin
performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren
personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
MEVCUT DURUM : Üniversitemiz personelinin yapabileceği ve başarılı olacağı işlerde
çalışması yönünde görevlendirilmeleri önceliğimiz olmaktadır. Elde edilen başarılar ve
başarısızlıklar yöneticiler tarafından takip edilerek gerekli ileriye dönük önlemler alınmaktadır.
Üniversitemizin başarılı olmasının genel prosesi bu yöndedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM :
KOS 3.7-1

: Personel değerlendirmelerinde emsallerine göre iyi performans gösteren

personele teşekkür yazısı, plaket vs verilmesi gibi yöntemlerle ödüllendirilmesi sağlanacak,
diğer personelin de bireysel performanslarını yükseltmeye yönelik özendirilmesi ve motive
edilmesi sağlanacaktır.
KOS 3.7-2

: Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden

geçirilerek, yetersiz bulunan personele performansını arttırması için çözümler üretilecek,
görüşmeler yapacak, gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanaraktır.
KOS 3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar
yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Yer değiştirme, üst görevlere yükselme, görevde yükselme ve

atama işlemleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte olup,
Üniversitemizin internet sayfasında duyurulmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
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PLANLANAN EYLEM
KOS 3.8-1

:

: İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenlemeler

hakkında (personel istihdamı, yer değiştirme, üst göreve atanma, eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları gibi) önemli hususlar Personel Daire Başkanlığının web
sayfasında yayımlanacak ve duyurulacaktır.
KOS 3.8-2

: Personel için yapılacak tüm eğitim programlarında insan kaynakları yönetimine

ilişkin mevzuat ders konusu olarak yer verilecektir.
KOS 4 : YETKİ DEVRİ
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz birimlerinde hazırlanan iç genelge ve iş akış

şemaları kapsamında hiyerarjik olarak personelin yaptığı işler ve bağlı oldukları birim amirleri
belirtilmektedir. Bu hiyerarjik süreçte bir üst amir altındaki personelin yaptığı işleri ve
yazışmaları imzalamak ve onaylamak ile sorumludur. Yetki Devri ve İmza Yetkilileri
Yönergesi ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulama Yönergesi taslak olarak
hazırlarmış olup, senato kararı alındıktan sonra tüm birimlerimize bildirilecektir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Üniversitemizin tüm faaliyet ve işlemlerinin en riskli alanlardan

başlanarak (mali ve mali olmayan tüm faaliyet ve işlemlerinin) süreç analizlerinin yapılması ve
yazılı olarak süreç akış şemalarının belirlenmesi, iş akış süre şemalarında kullanılması gerektiği
belirtilen evrakı imzalamaya ve onaylamaya yetkililer belirlenecek ve durum ilgililere
bildirilecektir.
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KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen
yetkinin

sınırlarını gösterecek

şekilde yazılı

olarak belirlenmeli

ve ilgililere

bildirilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde yetki devirleri yasal mevzuat çerçevesinde

yürütülmekte olup yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birimlere yazışma yapılmak
suretiyle bildirilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yapılacak yetki devirlerinin kapsam, miktar, süre ve devredilen

yetkinin başkasına devredilip devredilemeyeceği gibi bilgileri içermesi sağlanacaktır. Ayrıca
yetki devri yapılırken yetki ve sorumluluk dengesinin korunmasına özen gösterilecektir.
KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde yetki, önem ve kademe zinciri içinde

devredilmektedir.

devredilmesinde,

Yetki

devredilecek

yetkinin

unsurları

açıkça

belirtilmektedir. Yetki devrinde devredilen yetki ile yetki verilen kişinin görev uyumuna dikkat
edilmektedir. Devredilen yetki mevzuat çerçevesinde gerekli makamlara yazı ile
bildirilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İhtiyaca göre yetki devri yapılması durumunda yetki devri,

devredilen yetkinin önemine göre yapılacaktır.

KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Yetki devredilirken yetki devir konusuna göre alanında bilgi ve

deneyim sahibi personele öncelik verilmektedir. Hiyerarşik durum da gözetilmektedir.
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KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yetki devirlerinde yetkinin devredileceği kişilere ait kriterler

her bir görev için ayrı ayrı belirlenecektir.
KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde
yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

MEVCUT DURUM

: Yetki devrine ilişkin hususlar ilgili mevzuatında belirlenen

esaslar dahilinde Birimlerimizce gerçekleştirilmektedir. Bu durumda mevzuat çerçevesinde
açık ve şeffaklık ilkesi gereği tüm işlemler süresinde yetkiyi devredene veya yetkiyi devreden,
bilgiyi her süreçte talep edebilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı

sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla yetki
devralanın raporlama yapacağı hususlarına yer verilecektir.

RDS 5 : PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin
plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizin ilk 2021-2025 Stratejik Plan çalışmaları

yapılmış olup, değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına
gönderilmiştir.
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KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: 2020 yılı içerisinde ilk kez hazırladığımız ve son şekli verilen

Stratejik Planımız süresi içerisinde yetkili makamlara gönderilerek web sayfamızda yayımlanıp
kamuoyuna duyurulacaktır. Gelişen şartlara göre yeniden revize edilerek performans
programlarının hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde tasarlanacaktır.

RDS 5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak
ihtiyacını,

performans

hedef

ve

göstergelerini

içeren

performans

programı

hazırlamalıdır.

MEVCUT DURUM

: 2021-2025 Stratejik plan 2020 yılında yayımlanacağından ilk

2021 yılı için performans programı hazırlanacaktır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Stratejik Plan çerçevesinde gelecek yılların performans

programı hazırlanması için her birim kendi bünyesinde yeterli sayıda personelin katılımı ile
çalışma ekipleri oluşturacaktır. Stratejik Plan ile bütçe ve performans programı birimlerin
koordinasyonu ile her yıl performans programı hazırlanacak ve yetkili makamlara
gönderilecektir.

RDS 5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun
olarak hazırlamalıdır.

MEVCUT DURUM

: 2021-2025 Stratejik plan 2020 yılında yayımlanacağından ilk

defa 2021 yılı için performans programı hazırlanacaktır. Yeni geçilen Program Bütçemiz de bu
doğrultudadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmemiştir.
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: 2020 yılında geçilen Kurumumuz Program Bütçesinin, Stratejik

PLANLANAN EYLEM

Plan ve Performans Programları çerçevesinde hazırlanmasına devam edilecektir.
RDS 5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans
programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz, faaliyetlerini ilgili mevzuatın kendisine verdiği

görev ve sorumluluklar doğrultusunda ve Stratejik Plan, Performans Programı ve Kurum
Bütçesi çerçevesinde yürütmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: Kaynakların etkili, ekonomik ve verilmli kullanılması

bakımından birimler faaliyetlerinde stratejik plan ve performans programında belirtilen amaç
ve hedeflerine odaklanarak yürütmeleri sağlanacaktır. Hazırlanan faaliyet raporları sonuçları
incelenerek stratejik plana uyumluluğu araştırılacak ve uyumsuzluk olması halinde nedenleri
tespit edilerek bir sonraki dönemde bu eksikliklerin giderilmesi de sağlanacaktır.
RDS 5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler
belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

MEVCUT DURUM

:Yöneticiler ve harcama birimleri mevzuatla kendilerine

yüklenmiş olan görevleri öncelikle yerine getirmekte, personeline gerekli bilgilendirmeyi
yapmaktadır.

Üniversitemiz

Stratejik

Plan

ve

Performans

Programında

hedefleri

belirlenmektedir. Bu doğrultuda hedeflerin gerçekleştirilme takibi faaliyet raporu ve performns
programı göstergeleri aracılığıyla yapılmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: Tüm birim yöneticileri gerekli hallerde görev alanlarıyla ilgili

kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde hedefler belirleyecek, bu hedefler
bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak personele duyurulacaktır.
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RDS 5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve
süreli olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Araştırma Üniversitesi olan Üniversitemizin 2021- 2025

Stratejik Planındaki hedeflerimiz; spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olarak
belirlenmiş ve Araştırma Üniversitesi kimliğimiz Dünya genelince yapacağımız bilimsel
araştırmalar ışığında sürdürülmek üzere hazırlanmıştır.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-

RDS 6 : RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.
RDS 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri
belirlemelidir.

MEVCUT DURUM

:

Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planının hazırlanması

aşamasında GZFT analizi yapılarak, Güçlü-Zayıf yönler ile Fırsatlar-Tehditler belirlenmiştir.
Ayrıca, birimlerimizin büyük çoğunluğunca iş akış şemaları oluşturulmuştur.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca Kurum Risk

Stratejisi Belgesi oluşturulup Rektör'ün onayına sunulacaktır.
Kurumumuzun amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi için hazırlanan Risk Strateji
Belgesinde; risk yönetim sürecinde görev almak üzere yetkin ve yetkilendirilmiş kişilerden
güçlü bir alt yapı oluşturularak gerçekleştirilecek görev ve sorumluluklar ile İç Kontrol İzleme
ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) üyeleri ile belirlenen İdare Risk Koordinatörü (İRK), Birim
Risk Koordinatörleri (BRK) ve birim risk yönetim ekibi belirtilecektir. Belirlenen Riskler her
yıl gözden geçirilerek revize yapılacak ve tüm çalışanlara duyurulacaktır.
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RDS 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz
edilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Risk Yönetimi Yönergesi ve Strateji Belgesi çalışmaları devam

etmekte olduğundan analiz çalışması bulunmamaktadır. Eylem Planı süreci çalışmaları devam
etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Hazırlanacak risk yönetimi yönergesi ve iç denetim birimince

hazırlanacak inceleme ve denetleme raporları çerçevesinde, idarenin ve birimlerin risk
belirleme ekiplerince riskler yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak değerlendirilecek
ve tüm birimlerde risk değerlendirme kültürü oluşturulacaktır.
RDS 6.2-1

:Hazırlanan risk değerlendirme raporları ile iç denetim birimince hazırlanan

inceleme ve denetleme raporları çerçevesinde birimlerin risk belirleme ekip üyelerinden birer
kişinin katılımı ile Rektörlük makamından alınan olur doğrultusunda oluşan risk değerlendirme
komisyonunca yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışmaları
yürütülecektir.
RDS 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.
MEVCUT DURUM

: Risk Yönetimi Yönergesi ve Strateji Belgesi çalışmaları devam

etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

:Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, risk belirleme

komisyonunca belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek
riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.
KFS 7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
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KFS 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli
gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama,
koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.)
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz iş ve işlemleri, EBYS, e-bütçe, BKMYS, KBS,

AKSİS, YÖKSİS, Program Bütçe, KaYa, Kesin Hesap, Kamu İdare Hesapları, Değerlendirme
Raporları, Gerçekleşme Raporları v.b. gibi sistemlerle yürütülmektedir. Kontrol mekanizmaları
belirli zaman aralıklarında alınan raporlamalarla çalıştırılmakta ve hata payının en az düzeyde
tutulması sağlanmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskleri ile ilgili

önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol stratejisi ve gerekli hallerde işlem öncesi
kontrol, süreç kontrolü ile işlem sonrası kontrolleri de kapsayan yöntemler seçilerek bunların
uygulanması sağlanacaktır.
KFS 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası
kontrolleri de kapsamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde mali kontrol faaliyeti; 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Yönetmeliği ve bunlara dayanılarak hazırlanan İÜC İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi
ile Mali İşlemler Akış Yönergesi çerçevesinde yerine getirilmekte, idari faaliyetlere ait
kontrolde mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.

PLANLANAN EYLEM : Tüm birimlerimizde iş akış şemaları, iç genelgeler, imza yönergesi,
iç kontrol ve ön mali kontrol ve diğer mevzuatlar dikkate alınarak işlemlere ait hiyerarşik olarak
işlem öncesi, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrol süreçleri gerçekleştirilecektir.
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KFS 7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin
sağlanmasını kapsamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde Taşınırlar taşınır mal yönetmeliği gereğince

yılsonlarında sayımları ve kontrolleri yapılarak raporlanmakta ve anılan yönetmelik gereğince
kişilerin kullanımına verilenler zimmetlenerek kişisel sorumluluk altına alınmıştır. Kasa,
banka, teminat mektubu gibi değerlerin kontrolleri Muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-

KFS 7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde kontroller, mevcut mevzuat hükümleri

dahilinde yapılmakta ve kontrol faaliyetlerinde herhangi bir maliyet aşımı söz konusu değildir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: -

KFS 8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri iç in gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara
ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler
belirlemelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz birimleri, faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini

mevzuat çerçevesinde yazılı hale getirip web sitelerinde yayınlamaktadırlar. Birimlerin
faaliyetlerinin belirli ve yazılı olması kapsamında getirilen prosedürler, birimlerimizin çoğu
tarafından Hizmet Envanteri Tablosu ile Kamu Hizmet Standartları Tablosu oluşturulmak
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suretiyle ve Üniversitemiz kalite yönetim süreci içerisinde oluşturulan prosedürlere
başlanmıştır.
KARŞILAŞTIRMA

:

Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve

düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi
amacıyla eylem öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Üniversitemiz birimlerinin hizmet envanteri tablo ve kamu

hizmet standartları tabloları ile Kalite Koordinatörlüğünce yapılmakta olan Kalite Yönetim
Sistemi içerisinde başlayan tüm faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin prosedürleri yazılı hale
getirilmesi tamamlanacaktır.

KFS 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması,
uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz tüm birimleri tarafından belirlenen iş akış

süreçleri ile uyumlu prosedürlerde faaliyet ve mali kararların tüm aşamaları yer almaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünce ve birimlerin kalite

birimlerince hazırlanan iş akış süreçlerine bağlı tüm aşamaların ayrıntılı olarak belirtildiği
prosedürlerin tamamlanması sağlanacaktır.
KFS 8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili
personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz çoğu birimlerinin iş akış süreçleri mevcuttur.

Prosedürlerinin hazırlanması çalışması devam etmekte olup, ihtiyaç görülmesi durumunda
güncellenmektedir. İş akış süreçlerimiz açık ve anlaşılabilirdir. Elektronik Belge Yönetim
Sistemi ile personelin dokümanlara kolayca ulaşabilmesi, bilgi sistemi üzerinden
sağlanmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
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PLANLANAN EYLEM

: Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata

uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir hale yazılması sağlanacaktır.
KF 9: GÖREVLER AYRILIĞI: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk
risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi
ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

MEVCUT DURUM

: İş akış şemaları ve mevzuat doğrultusunda hazırlanan görev

dağılım çizelgeleri, prosedürler çoğu birimlerimizde mevcuttur. Görev dağılımları personele
yazılı olarak tebliğ edilmekte, görev dağılım çizelgeleri her yıl gözden geçirilerek değişiklik
olması durumunda yenilenmektedir. Üniversitemizde mevcut personel tarafından yürütülen
işlerin her bir aşamasının farklı kişilerden oluşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığında ön mali kontrol işlemlerini yapan personel birimlerin ihale
komisyonlarında görevlendirilmemekte ve Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi aynı
kişide

birleştirilmemektedir.

Aynı

zamanda

birimlerin

satın

alma

süreçlerinde

görevlendirilecek personelin görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda görevlendirilmesi
yapılmaktadır. Buna göre satın alma süreçlerinde oluşturulan komisyonlarda farklı personel
bulundurulması genel ilke olarak kabul edilmekte, yeterli personel bulunmaması durumunda
farklı birimlerden personel temini yoluna da gidilmektedir. Elektronik Belge Yönetim
Sisteminde, işi yapan kullanıcıların parafları ile imzalayan kullanıcının imzası hiyerarşik olarak
sisteme tanımlanmış bulunmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: -

KFS 9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak
uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri
almalıdır.

MEVCUT DURUM

:

Personel

Dairesi

Başkanlığınca

birimlerin

talepleri

doğrultusunda personel rotasyonu yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda da Kamu Personeli
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Seçme Sınavı ile açıktan personel alımı yapılmaktadır. Hem akademik hemde idari personel
yetersizliğinden dolayı mevcut personel üzerindeki iş yükü artmak olsa dahi Üniversitemizde
görevler ayrılığı ilkesine uyulmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

:Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması,

kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün
olmaması durumunda karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri
tarafından personel temini (görevlendirme) konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.
KF 10: HİYERARŞİK KONTROLLER
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli
kontrolleri yapmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz yöneticileri, mevcut prosedürleri etkili ve sürekli

bir şekilde uygulamaya dikkat etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yöneticiler yetki devirleri ve görevlendirmeleri çerçevesinde

oluşturulacak iş ve işlemlerin birimleri tarafından iş akış şeması ve standartları doğrultusunda
yerine getirilip getirilmediği konusunda kontroller yapacaktır. Bu kontrolleri raporlar veya
tablolar aracılığı ile yerine getirecektir.
KF 10.2: Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde personelin iş ve işlemleri süreç kontrolü ve

paraf yöntemi ile takip edilmektedir.
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KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla

kontrolü sonucunda tespit ettiği olumsuzlukları söz konusu personele bildirecek olup,
olumsuzlukların nedenleri araştırılarak bunların giderilmesi için bilgilendirme yapılacak ve
gerekli hallerde hizmet içi eğitimler verilecektir.
KFS 11: FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi
sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi
faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

MEVCUT DURUM

:

Birimlerimizde

mevzuat

değişiklikleri

takip

edilerek

gerektiğinde bilgilendirmeler yapılmakta ve faaliyetlerin sürekliliği sağlanacak şekilde her iş
için asil ve yedek sorumlular belirlenmektedir.
Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyecek mevzuat ve uygulama değişikliklerinde eğitimler
verilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM :
KFS 11.1-1

: Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin

yürütülmesine devam edilebilmesi için belirli dönemlerde personele görev değişikliği
(Rotasyon) yapılması veya eş görevlendirme yapılması ile yeni personel talebi sağlanacaktır.
KFS 11.1-2

: Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişikliklerin varlığı,

mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması
sağlanacaktır.
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KFS 11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde boş/dolu olan kadrolara usulüne uygun

vekaleten atama/görevlendirme yapılmaktadır. Kurumdaki tüm evrak akışının sağlandığı
Elektronik Belge Yönetim Sisteminde vekalet modülü bulunmaktadır. Bir personel hangi
günler arasında yok ise, sistem üzerinden de vekaletini ilgili diğer personele bırakmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: -

KFS 11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli
belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi
yönetici tarafından sağlanmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz iş akış şemaları, yazılı görev dağılımları ve iç

genelgeler ile tüm personelin yaptığı işler kontrol altına alınmıştır. Ancak, görevden ayrılan
personel ile yerine görev yapacak diğer personel arasındaki bilgi/belge akışını sağlamak için
görevden ayrılan personel yaptığı iş ve işlemler ile yarım kalan veya yapmayı planladığı işlerini,
birim yöneticisine sunmalarını sağlamaktadır. Yeni personelin bilgi yönetimi ve kayıt tutmaya
ilişkin eğitimlere dâhil edilmesi sağlanmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM : -

KF 12. BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmaları geliştirmelidir.
KF 12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı
olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

MEVCUT DURUM

: İnternet üzerinden işlenecek suçlara karşı mücadele amacıyla

tüm içerden dışarıya ve dışarıdan içeriye olan internet erişimleri kullanıcı bazında kayıt altına
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alınmaktadır. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere güvenlik duvarları
ve antivirüs programları satınalınmıştır. Ancak yetkilendirmeler, yazılı olarak belirlenip
uygulanmamaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Üniversitemizin bilgisi sistemlerinin envanteri çıkartılarak,

sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmaları yazılı olarak
belirlenecek, bilgi sistemleri için oluşturulacak erişim kontrolleri sayesinde, bilgi teknolojileri
donanımının, veri dosyalarının ve bilgisayar programlarının izinsiz kullanımı önlenecek,
gereken yazılım versiyon yükseltmeleri yapılmaya devam edilecektir. Üniversitemizin bilgi
güvenliği yönetim sistemi için, ISO bilgi güvenliğine ilişkin sertifikalı mekanizmalar temin
edilecektir.
KF 12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler
yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak
mekanizmalar oluşturulmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Harcamaları ve Muhasebe

Bilişim Sistemi (KBS) ve BKMYS muhasebe sistemi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı e-bütçe, program bütçe, KaYa sistemi ile personel, maaş, kütüphane programları,
ek ders, AKSİS, YÖKSİS sistemleri ile öğrenci otomasyonları v.b sistemlere veri girişi ve
erişim konusunda farklı yetkilendirmeler yapılmış olup, bu yetkilendirmeler düzenli olarak
gözden geçirilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-

KFS 12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde bilgi teknolojileri günümüz standartlarına

uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Üniversitemizde farklı konularda bilişim sistemleri mevcut
olup, Verilerin bir bilgi depolama biriminde istatistiki standartlara göre düzenlenip
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korunması/arşivlenmesi sağlanmaktadır. Ancak sözkonusu işlemlerin ihtiyaca ve yönetimin
talebine göre güncellenmesi gerekmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM : Üniversitemizde bilgilerin güncel, tam ve doğru bir şekilde
üretilmesi ve saklanmasını sağlamak amacıyla mevcut otomasyon sistemi bilişim yönetişimini
sağlayacak şekilde geliştirilecektir.
Bİ 13: BİLGİ VE İLETİŞİM
İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin
sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması
amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli
bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizdeki faaliyet ve işlemlere ilişkin personelden

yöneticilere doğru işleyen bir sistem mevcuttur. Üniversitemiz bütün birimleri arasında ve bu
birimlerde çalışan yönetici ve personelin e-postaları istanbul.edu.tr uzantılı olarak Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir. E-posta aracılığı ile bilgi akışı sağlanmaktadır.
Ayrıca Üniversitemiz öğrencilerinin kullanabildiği bilgi sistemleri üzerinden de iletişim
sağlanmaktadır. Birimler arasında gerektiğinde toplantılar yapılarak, dağıtım yazıları ile bilgi
paylaşımları yapılmaktadır. Yabancı kullanıcıların bilgilere erişiminin sağlanabilmesi için
İngilizce olarak da yayım yapılmaktadır. Vatandaşların idare ve/veya hizmetlere ilişkin dilek
ve şikâyetlerini sunabilecekleri, ihtiyaç duydukları bilgileri temin edebilecekleri mekanizmalar
(forum, sıkça sorulan sorular, CİMER) mevcuttur. Stratejik Plan, Performans Prgramı ve İdare
Faaliyet Raporu, personel ilanları, verilecek eğitimler ve diğer tüm güncel duyurular sitemizde
ve birimlerin web sayfalarında yayımlanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Kurumsal İletişim
birimimiz etkin olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-
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BİS 13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli
bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde bilgiye zamanında ulaşabilmek için kütüphane

ve internet kaynakları kullanılmaktadır. Yönetici ve personelin, ihtiyaç duyduğu bilgilere
zamanında ve doğru bir şekilde ulaşabilmeleri için mevcut otomasyon programlarında her türlü
rapor, bilgi ve istatistiki bilgiye ulaşımının sağlanmasına devam edilecektir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-

BİS 13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.

MEVCUT DURUM

:

Üniversitemizde

hazırlanan

ve

yayımlanan

bilgilerin

anlaşılabilirliği ve hazırlandığı zaman itibari ile de doğru ve güvenilirliği sağlanmaktadır.
Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için bilgi sistemlerinin tümü
kamu mali ve mali olmayan yönetim sistemini destekleyecek gerekli kapasite, entegrasyon ve
esneklikte olacaktır. Ayrıca birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak
güncelleyecektir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-

Bİ 13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile
kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde kullanılan BKMYB, KBS, e-bütçe, program

bütçe, KaYa sistemleri ile, performans programları, bütçenin uygulanması ve kaynak
kullanımına ilişkin bilgilere zamanında erişilebilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-
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BİS 13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları
üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli

bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmış olup
geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve

düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi
amacıyla eylem öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yönetim bilgi sisteminin ihtiyaç duyulan bilgi ve raporları

üretmesi, birimler arasında bilgi akışını sağlaması amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Hangi
birimde hangi programın kullanıldığının bilinmesi için programlar haritası geliştirilerek
raporların temini konusunda hız kazandıracaktır.
BİS 13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini
görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı ilk kez hazırlanmış

olup, 2020 yılı içerisinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır. Üniversitemiz çoğu
yöneticilerinin personelden beklentileri; iş akış şemaları, görev tanımları, prosedürler ve iç
genelgeler ile belirtilmiştir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Biriminizde, personelin görev ve sorumlulukları ile birimin

misyon ve hedefleri kapsamında kendisinden neler beklendiği yöneticiler tarafından yazılı
olarak belirlenip ilgili personele bildirilmesi sağlanacaktır.
BİS 13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve
sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır

MEVCUT DURUM

: Kurum içi iletişim faaliyetleri ve süreçleri düzenli aralıklarla

izlenmekte,

revize

gerektiğinde

edilmektedir.

Böylelikle

değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmeleri sağlanmaktadır.
47

personelin

üst

yönetime

KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Kurumda personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını

iletebilmesi için öneri-şikayet kutuları, personel memnuniyet anketi çalışmaları, yüz yüze
görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
Bİ 14. RAPORLAMA
İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik
ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve
performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları,

yükümlülükleri ile performans programları stratejik plan, ve faaliyet raporları ile web ortamında
kamuoyuna açıklanmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: -

Bİ 14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları,

ikinci altı aya ilişkin beklentilerimizi ve hedeflerimizi ile faaliyetlerimizi ortaya koyan Mali
Durum ve Beklentiler Raporu her yıl web ortamında kamuoyuna duyurulmuştur.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: -
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BİS 14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizin her yıl düzenlenerek kamuoyuna duyurulan

İdare Faaliyet Raporu idarenin faaliyet sonuçlarını ve değerlendirmeleri kapsamaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: -

BİS 14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı
olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması
gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemizde Birim içinde yatay ve dikey raporlama ağına

ilişkin yazılı prosedür bulunmamaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Raporların, kim tarafından, ne sıklıkta, ne zaman hazırlanacağı,

kime sunulacağı, dayanağı ve hazırlanan raporların kim tarafından kontrol edileceği açıkça
belirlenecek ve personele duyurulacak, raporlar, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle
uyumlu olacaktır.
Bİ 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak
ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Standart Dosyalama Planı ve Elektronik Belge Yönetim

Sistemine (EBYS) geçilmiş olup tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmakta, arşivlenmekte
ve e-imza kullanılarak imzalanmaktadır. Bu sayede, her personel yetkisi dahilinde, birim
faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelere elektronik ortamda ulaşma imkanına kavuşmuş olup
aynı zamanda kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmaktadır. Kayıt ve
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dosyalama sistemi (EBYS), elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi
haberleşmeyi kapsamaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

:-

BİS 15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel
tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Üniversitemiz

EBYS birimince güncellenmektedir. Bunun yanında personel kullanıcı kodu ve şifreleri ile
sisteme giriş mümkündür.
KARŞILAŞTIRMA

: Mevcut durumda belirtilen mevzuat bu şart için makul güvence

sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
PLANLANAN EYLEM

: -

BİS 15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını
sağlamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Her kullanıcının kendi şifresiyle sisteme erişimi ve imza atan

personelin e-imza kullanımı ile kayıt ve dosyalama sistemi (EBYS), kişisel verilerin
güvenliğini ve korunmasını sağlamaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Kayıt işlemi elektronik ortamda EBYS üzerinden dosyalama

sistemi ise her bir birim tarafından manuel olarak yapılmakta olup yetkisi olmayan personelin
erişimine kapalıdır. Kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin kişisel bilgi ve belgelerinin
güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemler de alınarak ve standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon sisteminin yapılandırılması sağlanacaktır.

50

BİS 15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılan

evraklara ilişkin kayıt ve dosyalama işlemi Başbakanlık Standart Dosya Planına uygun olarak
yapılmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Standart Dosya Planına uygun olarak dosyalama sisteminin

uygulamaya konulması ve kullanım için gerekli eğitimlerin verilmesi
BİS 15.5 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde
sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında, gelen ve giden

evrak zamanında kaydedilerek standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv
sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması

ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi
oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacak ve ilgili personele eğitim verilmesi
sağlanacaktır.
BİS 15.6 İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de
kapsayan,

belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi

oluşturulmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Elektronik Belge Yönetim Sistemi; iş ve işlemlerinin kaydı,

sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon sistemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz matbu evraklarının
muhafaza edildiği birim arşivleri mevcuttur.

51

KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Arşiv ve dokümantasyon konusunda mevzuat çalışmalarının

tamamlanmasına müteakip sistemin buna göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin
bünyesinde fiziki olarak arşiv oluşturulacaktır.

Bİ 16: HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini
sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve
duyurulmalıdır.

MEVCUT DURUM

:

Üniversitemizde

"Hata,

Usulsüzlük

ve

Yolsuzlukların

Bildirilmesi Yönergesi" taslak olarak hazırlanmış olup, senato kararından sonra işlem
yapılacaktır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İdare içinden ve idare dışından yapılacak ihbar ve şikayetlere

yönelik ihbar prosedürleri, ilan panoları, internet sayfaları vb yöntemlerle durulacaktır.
BİS 16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli
incelemeyi yapmalıdır.

MEVCUT DURUM

:

Bildirilen

hata,

usulsüzlük

ve

yolsuzlukları

mevzuat

çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemler yapılmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat

çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlem yapacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla
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belirlenen usuller çerçevesinde görevli birimlere bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması
sağlanacaktır.
BİS 16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir
muamele yapılmamalıdır.

MEVCUT DURUM

: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve

ayırımcı bir muamele yapılmaması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin kimliği,

hata, usulsüzlük ve yolsuzluğu yaptığı iddia edilen kişilerce bilinmemesi sağlanacak şekilde
işlemler yürütülecektir.

İS 17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki
yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.

MEVCUT DURUM

: Mevzuat gereği İç kontrol sistemi kapsamında İç Kontrol ve Ön

Mali Kontrol Birimi oluşturularak Eylem Planından önce faaliyetlere başlamıştır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İç kontrol sistemimizin mali raporların ve faaliyet raporlarının

gözden geçirilmesi, üçüncü şahıslardan gelen şikayetlerin araştırılması ile sürekli izlenilmesi
sağlanacaktır. Yılda en az bir kez özel değerlendirme ile, birimlerde çalışan personellere ve
yöneticilere "İç Kontrol Sistemi Soru Formu" doldurtulacak ve formun değerlendirilmesi
sonucunda tespit edilen eksikliklerin rapor edilmesi ve ilgili düzeltici eylemlerin
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
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İS 17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi,
bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.

MEVCUT DURUM

: İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ile ilgili süreç ve

yöntemlerin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından anket,

şikayet, yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetim raporlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
sonucunda tespit edilen eksikliklere ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınması
sağlamak maksadıyla hazırlanacak rapor sonuçlarına göre gerekiyorsa eylem planında revizeler
yapılacaktır.
İS 17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Kurul ve Gruplar oluşturulmuş olup, eylem planı 2020 yılında

yürürlüğe gireceğinden değerlendirme henüz yapılmamıştır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: İçkontrol sisteminin değerlendirilmesine ilişkin oluşturulan "İç

Kontrol Sistemi Soru Formu" birimler tarafından doldurularak, iç kontrol değerlendirme
sürecine katılımları sağlanacaktır.

İS 17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin
talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate
alınmalıdır.

MEVCUT DURUM

: İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ile ilgili süreç ve

yöntemlerin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
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KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yapılacak toplantılarla yöneticilerin görüşlerinin alınması

sağlanacaktır. Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları ile iç ve dış denetim sonucunda
düzenlenen raporlar ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır.

İS 17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli
ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

MEVCUT DURUM

: Bu koşul için Üniversitemizde halihazırda bir çalışma

bulunmamaktadır.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.

PLANLANAN EYLEM

: İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken

önlemler belirlenerek varsa mevcut eylem planında revizeler yapılacaktır. Alınması gereken
önlemler, yapılması gereken faaliyet ve düzenlemeler, bir eylem planı çerçevesinde ve belirli
bir zaman sürecine bağlanarak uygulanacaktır.

İS 18: İÇ DENETİM
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen
standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.

MEVCUT DURUM

: Üniversitemiz İç Denetim birimi kurulma çalışmaları devam

etmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
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PLANLANAN EYLEM

: İç Denetim Birim Başkanlığı Rehberi, Üniversitenin Denetim

Evreni Üç yıllık İç Denetim Planı,Yıllık İç Denetim Programı, Denetim Raporu ve ekleri,
İnceleme Raporu ve ekleri, Danışmanlık Raporu ve ekleri, Yıllık Faaliyet Raporu, Dönemsel
Gözden Geçirme Raporu, İç Denetim Birim Performans Değerlendirme Raporu Makro Risk
Değelendirme Tablosu, Denetim Alanlarının Belirlenmesi, İç Denetim Plan ve Programının
Onayı, Yıllık Programın İç Denetçiye Bildirim Yazısı, İç Denetçi Görevlendirme Yazısı,
Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi, Denetlenecek Birime gönderilen Denetim Bildirim Yazısı,
Denetim Süre Planı Formu, Açılış Toplantısı, Bilgi Toplama Formu, Çalışma Kağıdı, Bulgu
Formu, Bulgu Paylaşım Formu, Kapanış Toplantısı Tutanağı, Bulgu Değerlendirme Formu,
Bulgu uyuşmazlık Tablosu, Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi, Bulgu Takip Formu, Test
Kaydı
18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren
eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

MEVCUT DURUM

: İç denetim sonucunda hazırlanan raporlar, Rektöre, Strateji

Geliştirme Daire Başkanlığına ve ilgili birimlere gönderilmektedir. Denetlenen birim tarafından
öneriler doğrultusunda önlemleri içeren bir eylem planı hazırlanmakta olup, bu eylem planının
uygulanması İç Denetim Birimi tarafından izlenmektedir.
KARŞILAŞTIRMA

: Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler

bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem
öngörülmüştür.
PLANLANAN EYLEM

: Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda idarece alınması

gereken önlemleri içerir kapsamlı bir eylem planı denetlenen birim tarafından hazırlanacak,
uygulanacak ve sonuçları iç denetim birimi tarafından takip edilecektir.
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