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Açıklama

Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

İç kontrol sistemi ve işleyişi
yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.

İdarenin yöneticileri iç kontrol
KOS 1.2 sisteminin uygulanmasında
personele örnek olmalıdır.

Etik kurallar bilinmeli ve tüm
KOS 1.3 faaliyetlerde bu kurallara
uyulmalıdır.

1.Uyum Eylem Planı çerçevesinde,09.09.2011 tarihinde İç Kontrol İç
Kontrol Sistemi Çalışma Kurul ve Grup üyelerine yönelik İç Kontrol
Sistemi hakkında Farkındalık Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
2.Üniversitemiz kuruluş şemasındaki birimlerin hizmet envanterleri
KOSE1.1.1
hazırlanmış,web sitesinde yayınlanmış olup bu görev tanımlarının
güncelleştirilerek eksiklikliklerin tamamlanması sağlanmıştır.
3-Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerince Görev Tanımları ve
Görev Dağılım Çizelgeleri oluşturulmuştur.

2009 yılından itibaren belirli aralıklarla Uyum Eylem Planı Hazırlama KOSE1.1.2.1
Grubu ve Üst Kurul Üyeleri tarafından toplantılar yapılmaktadır.

1.Üniversitemizde daha önce çalışmaları yapılmış fakat kurulmamış
olan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun
09.02.2012 tarihi itibariyle kurulumu gerçekleştirilmiştir.
2-09.02.2012/36 sayılı Etik Kurulu Yönergesi oluşturulmuştur.
3-ADEK ve Etik Kurullarında görev yapacak akademik ve idari
personelin görevlendirilmeleri yapılmıştır.
4- T.C. Amasya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Uygulama
Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 09.02.2012/38 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.

KOSE1.1.3.1

1-Faaliyetlerde şeffaflık,dürüstlük,saydamlığın ve hesap verilebilirliğin
sağlanması amacıyla çok yönlü anket ve yüzyüze görüşme tekniklerinin
tümü farklı tarihlerde üst yönetici katılımı da sağlanarak
gerçekleştirilmiştir.
Bu geri dönüşlerde elde edilen veriler doğrultusunda ADEK, birim
Faaliyetlerde dürüstlük saydamlık yönetim toplantıları ve en üst senatoda buna yönelik çalışmalar
KOS 1.4 ve hesap verilebilirlik
yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. ADEK raporu 2012 Şubat KOSE1.1.4.1
sağlanmalıdır.
ve Mayıs ayları arasında düzenlenen geniş kapsamlı anket verilerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
2-Üniversitemiz stratejik planı, faaliyet raporu, performans programı,
mali durum ve beklentiler raporu, yatırım değerlendirme raporu, ilgili
kurum ve kuruluşlara ulaştırılacak, adı geçen raporlar Üniversitenin
web sayfasında yayımlanmaktadır.

İdarenin personeline ve hizmet
KOS 1.5 verilenlere adil ve eşit
davranılmalıdır.

1- Üniversitemiz hizmetlerinden yararlananlarının şikâyet ve önerileri
web sayfasında bulunan Şikayet ve Öneri Formundan takip edilmekte
ve ilgili birimlerce değerlendirilerek gerekli önlemler alınmaktadır.
2- Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personel ile
KOSE1.1.5.1
Üniversitemizin faaliyette bulunduğu paydaşlarının (STK,YÖK ve
diğer kamu kurumları) memnuniyet düzeylerinin saptanmasına yönelik
olarak yapılan anket çalışmaları 2012 ADEK raporunda
değerlendirilmiştir. (EK.: ADEK Raporu)

1-Üniversitemizde birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler
10.11.2010 tarihinden itibaren Başbakanlık Standart Dosya Planına
uygun hale getirilmiş olup bu konuda Üniversitemiz birimlerine eğitim
verilmiştir.
İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm
2-İdarenin faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelere üniversite birimleri
KOS 1.6 bilgi ve belgeler doğru, tam ve
KOSE1.1.6.1
tarafından Doküman Dağıtım Sistemi kapsamında kolayca
güvenilir olmalıdır.
ulaşılabilmektedir.
3-Birim ve İdare Faaliyet Raporu eki İç Kontrol Güvence Beyanı Üst
Yönetici/Harcama Yetkilisi/Mali Hizmetler Birim Yöneticisi
tarafından imzalanarak güvence verilmektedir.

1-İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu faaliyetleri ile İç Kontrol
Sistemi hakkında Üniversitemiz web sayfasında duyurulara ve
bilgilendirmelere devam edilecektir.
2. İç kontrol sistemi ve iç kontrolle ilgili her türlü düzenleyici işlem
hakkında bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, Üniversite
web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır.
3-Birimlerin kendi bünyelerinde yaptıkları toplantılar ile personel iç
kontrol kültürünün oluşturulması.
4-Etik Kurallar Tanıtım Broşürü hazırlanarak personelin bilgilendrilmesi,
kuralların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

1-ADEK
2-İç Kontrol Eylem
Planı Hazırlama
Grubu
3-Birim Yöneticileri

Bütün Akademik
ve İdari birimler

İç Kontrol Sisteminin
tüm personel
tarafından
benimsenmesi.

Yöneticiler sorumlulukları çerçevesinde, iç kontrol sisteminin
uygulanmasında, dürüst yönetim anlayışı ile mesleki ve etik değerlere,
sahip bir şekilde; mevzuata aykırı faaliyetleri engelleyerek, kapsamlı
yönetim anlayışına uygun bir çalışma ortamı ve saydamlığı sağlayacak ve
bu konuda personele örnek olması.

Birim Yöneticileri

Yönetim Birimleri

Yöneticiler tarafından
sahiplenilen ve
desteklenen bir İç
Kontrol Sistemi.

1-Birim Yöneticileri
2-ADEK

1- Etik Sözleşme.
2- Etik değerlere
uyum ve benimseme.
Akademik ve İdari
3-Etik değerlerin ve
Birimler
dürüstlük
kavramlarının
kurumsallaştırılması.

1- Üniversitenin Temel Etik İlke ve Değerleri belirlenerek; Etik Kurul
tarafından Etik Sözleşmesi hazırlanması.
(Etik Sözleşme hazırlanması için Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri
tarafından Rektör İmzalı olarak Etik Kurula yazı yazılması)
2- Etik Sözleşme ilk aşamada çalışan personele daha sonra yeni gelen
personele onaylatılmasının sağlanması.
3-Akademik ve İdari Birimlerin etik değerleri içselleştirmesi ve
benimsemesinin sağlanmasına yönelik broşürler yayınlanması.
4-Hizmet içi eğitim programlarında etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere
ilişkin sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

1-Akademik ve İdari
Birimler
2-ADEK

1-Tüm paydaşlara eşit ve adil hizmet verilmesinin sağlanması için yılda en
az bir kez memnuniyet anketi yapılacaktır.
Mayıs ya da Haziran ayı sonunda akademik anketler yapılacaktır.
2-İdarenin personeline eşit davranmasının sağlanması için personel
Akademik ve
mevzuatı ve etik değerler mevzuatındaki hususlarda birim yöneticileri ile
İdari Birimler
değerlendirme toplantıları yapılması.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

1-ADEK Raporu
2-Stratejik plan,
performans
porogramı, faaliyet
raporları, belli
dönemlerde mali
tablolar ile önemli
mali karar ve
işlemlerin
üniversitemiz web
sayfasında
yayımlanması,

1- ADEK
2- SGDB

Anket

1-Akademik ve
İdari Birimler

Başbakanlık Standart
Dosyalama
Sisteminin İşlerlik
Kazanması.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya çoğunlukla yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya çoğunlukla yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

KOS2

Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

İdarenin misyonu yazılı olarak
belirlenmeli, duyurulmalı ve
KOS 2.1
personel tarafından benimsenmesi
sağlanmalıdır.

Misyonun gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere idare birimleri ve
KOS 2.2 alt birimlerince yürütülecek
görevler yazılı olarak
tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

KOS 2.3

KOS 2.4

İdare birimlerinde personelin
görevlerini ve bu görevlere ilişkin
yetki ve sorumluluklarını
kapsayan görev dağılım çizelgesi
oluşturulmalı ve personele
bildirilmelidir.

1-Üniversitemiz Misyon,organizasyon yapısı ve görev tanımları 20102014 tarihlerini kapsayan Stratejik Plan ile belirlenip yazılı hale
getirilerek gerek internet aracılığı gerekse yayınlanan rapor ile
paydaşlara duyurulmuştur.
KOSE2.1.1.1
2-Üniversitemizin misyonu,internet aracılığı ile tüm personele
duyurularak benimsenmesi sağlanmıştır.
3-2012 Mayıs ayında yapılan memnuniyet anketinde Üniversitemiz
misyonunun 3.43 oranında kabul gördüğü saptanmıştır.

Tüm Yönetim
Birimleri.

1- ADEK
2- SGDB

Misyonun tüm
personel tarafından
benimsenmiş olması.

KOSE2.2.1.1

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB

1-Misyona uygun
yazılı görev tanımları.
2-Aidiyet ve
memnuniyetin
artması.

KOSE2.2.3.1

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

KOSE2.2.4.1

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

1-Organizasyon
Şeması.
2- Görev Dağılım
Çizelgeleri.

Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Organizasyon Şemaları
yetki ve sorumluluk dağılımına uygun olarak hesap verilebilirliği
KOSE2.2.5.1
sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

1-Organizasyon
Şeması.

Akademik ve İdari
Birimler

1- SGDB

Prosedür ve Hasas
Görev Tanımları.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB

1-İyileştirilmiş
görev izleme
mekanizmaları
2-İşlerin zamanında
tamamlanması.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

1-Üniversitemiz misyonu Üniveristemiz birimleri tarafından
benimsenmiş ve görev tanımlarında rehber olarak kabul edilmiştir. 2Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin görev tanımları
hazırlanarak web sayfamızda yayımlanmıştır.

Personelin görev yetki ve sorumluluklarını kapsayan Görev Dağılım
Çizelgeleri Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimleri tarafından
oluşturulmuş; farkındalık yaratması açısından personele bildirilmiş,
web sayfamızda yayınlanmıştır.

Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin organizasyon şeması
İdarenin ve birimlerinin teşkilat
belirlenerek internet aracılığıyla tüm personele duyurulmuştur.
şeması olmalı ve buna bağlı
Birimlerin organizasyon şemasına uygun olarak fonksiyonel görev
olarak fonksiyonel görev dağılımı
dağılımı belirlenerek Görev Dağılım Çizelgeleri oluşturulmuş ve
belirlenmelidir.
personele duyurulmuştur. Ayrıca her bir birim kendine ait Birim
Faaliyet Raporu ile her yıl organizasyon şemasını güncellemektedir.

KOS 2.5

İdarenin ve birimlerinin
organizasyon yapısı, temel yetki
ve sorumluluk dağılımı, hesap
verebilirlik ve uygun raporlama
ilişkisini gösterecek şekilde
olmalıdır.

KOS 2.6

İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin
yürütülmesinde hassas görevlere Hassas Görev tespitine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
ilişkin prosedürleri belirlemeli ve
personele duyurmalıdır.

Her düzeydeki yöneticiler verilen
görevlerin sonucunu izlemeye
KOS 2.7
yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır.

KOSE2.2.6.1

1-Üniversitemizde her düzeydeki yönetici, idarenin faaliyet sonuçlarını
bilgi sistemleri ile takip edebilmektedir ayrıca verilen görevler evrak
takibi ve hiyerarşik kontroller ile izlenmektedir.
KOSE2.2.7.1
2-Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını mevcut yöntemlerin yanı
sıra alt yönetici ve personelle yapacakları rutin toplantılar ile
izlemektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Hassas Görev
Formları ve Hassas Görev Broşürü Üniversitemiz web sayfasında
yayımlanarak personele duyurulmuştur. Tüm Birimlerden bu örneklerden
ve broşürde yer alan kriterlerden yola çıkarak hassas görevlerini
belirlemeleri ve istenen süre içerisinde kendi web sayfalarında
yayınlamaları istenmiştir.

1-Artan
performans ve
sorumluluk
2-Görev
dağılımlarının
personel tarafından
doğru ve güncel
olarak bilinmesi.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

KOS3

Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

İnsan kaynakları yönetimi,
idarenin amaç ve hedeflerinin
KOS 3.1
gerçekleşmesini sağlamaya
yönelik olmalıdır.

1-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından İnsan Kaynakları
yönetimi oluşturularak mevcut personel envanterleri çıkarılmaktadır.Bu
envanterler personel dosyalarında muhafaza edilmektedir.
KOSE3.3.1.1
2-Personel Daire Başkanlığı kadro çalışmasını birimlerden gelen talep
doğrultusunda yapmaktadır.

Üniversitemizin Stratejik Planında hedeflenen amaçlara istenilen zamanda
ulaşabilmek için Personel Daire Başkanlığı ve birimler tarafından gerekli
nitelik ve sayıda personel ihtiyacının tespit edilmesine yönelik çalışmalar
daha sistematik hale getirilecektir.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3-PDB

Personel ve iş
veriminin artması

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

İdarenin yönetici ve personeli
görevlerini etkin ve etkili bir
KOS 3.2 şekilde yürütebilecek bilgi,
deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.

Üniversitemiz yürürlükteki,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-2419 YÖK Personel Kanunu
KOSE3.3.2.1
-2547 YÖK Kanunu, 124 sayılı KHK gibi uygulamaya yön veren
kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve yönergelere
uygun olarak personel değerlendirme kriterlerini uygulamaktadır.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- PDB

Artan iş verimi

Mesleki yeterliliğe önem
verilmeli ve her görev için en
uygun personel seçilmelidir.

1-Üniversitemizde yürütülen her bir iş için gerekli eğitim şartlarını
taşıyan yetkin personelin çalıştırılmasına özen gösterilmektedir. Ancak,
mevcut personel sayısı yeterli olmadığından zaman zaman değişik
eğitim şartlarını taşıyan ve değişik kadrolarda bulunan personel
KOSE3.3.3.1
zorunlu olarak mesleki alanı olmayan görevlerde çalışmaktadır.
2-Üniversitemizde idari ve akademik personelin mesleki yeterliliği
geliştirici her türlü programa katılmasında kolaylık sağlanmakta ve
gerektiğinde bu programlar Üniversitemizde de düzenlenmektedir.

1-Mesleki yeterliliği geliştirici ve değerlendirici programlar hazırlanması.
2- Her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine
Akademik ve İdari
yönelik çalışmalar yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda Personel Birimler
Daire Başkanlığı ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir.

1- ADEK
2- SGDB
3-PDB

Artan iş verimi

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Personelin işe alınması ile
görevinde ilerleme ve
KOS 3.4 yükselmesinde liyakat ilkesine
uyulmalı ve bireysel performansı
göz önünde bulundurulmalıdır.

Yükseköğretim Kurumlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları ile
performans değerlendirmesi yapılmaktadir.

KOSE3.3.4.1

Performans kriterlerine ilişkin kamusal bir düzenleme yapıldığı takdirde
Kurumumuz personeli performans değerlendirmeleri bu düzenlemeler
doğrultusunda yapılacaktır.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3-PDB

Liyakat ilkesine
uygun görevlendirme

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

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

İdarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak, bilgi ve
deneyimlerini arttıracak şekilde hizmet içi eğitimler Personel Daire
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

KOSE3.3.5.1

Eğitim programlarının ihtiyaca göre güncellenecek ve ilgili dönem için
eğitim programları oluşturulacaktır. Güncellenen eğitim programlarında
Etik Değerler ve Dürüstlük, İç Kontrol Sistemi konularına yer verilecektir.
Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan eğitim
programlarının sayısının arttırılmasının sağlanması.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- PDB

Eğitim Planları

Aralık 2015

Personelin yeterliliği ve
performansı bağlı olduğu
yöneticisi tarafından en az yılda
KOS 3.6
bir kez değerlendirilmeli ve
değerlendirme sonuçları personel
ile görüşülmelidir.

Performans değerlendirme kriterlerine ilişkin yasal ya da kurumsal bir
düzenleme olmadığından personelin performans değerlendirmesi
yapılamamaktadır ancak birim yöneticileri personele vermiş olduğu
görevlerin sonuçlarını takip ederek performans değerlendirmesi
yapmaya çalışmaktadır.

KOSE3.3.6.1

Performans kriterlerine ilişkin kamusal bir düzenleme yapıldığı takdirde
Kurumumuz personeli performans değerlendirmeleri bu düzenlemeler
doğrultusunda yapılacaktır.

Birim Yöneticileri

1- ADEK
2- SGDB
3- PDB

1-Performans
değerlendirmesi

Aralık 2015

Performans değerlendirmesine
göre performansı yetersiz bulunan
personelin performansını
geliştirmeye yönelik önlemler
KOS 3.7
alınmalı, yüksek performans
gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmaları
geliştirilmelidir.

Birim yöneticileri personele vermiş olduğu görevlerin sonuçlarını takip
ederek yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda performası yetersiz
bulunan personel için eğitim verilmesi ya da personelin yeterli olduğu
KOSE3.3.7.1
işlerde görevlendirilmesi yoluna giderek performans değerlendirmesi
yapmaya çalışmaktadır. Ancak performansa ilişkin herhangi bir
ödüllendirme mekanizması oluşturulmamıştır.

Performans değerlendirilmelerinde yüksek performans gösteren personel
hakkında mevzuatta yer alan ödül ve takdirnameye ilişkin hükümler
işletilmek sureti ile işlem tesis edilecektir.

Akademik ve İdari
Birimler

1- ADEK
2- SGDB

Yüksek Performans

Aralık 2015

İnsan kaynakları ile ilgili tüm prosedürler yazılı hale getirilerek, tüm
personelin bilgilendirilmesi.

1-Akademik ve İdari
Birimler
2-PDB

1- ADEK
2- SGDB
3- PDB

İnsan kaynakları ile
ilgili tüm belgelerin
ulaşılabilir hale
getirilmesi

Aralık 2015

KOS 3.3

Personel istihdamı, yer
değiştirme, üst görevlere atanma,
eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları
KOS 3.8
gibi insan kaynakları yönetimine
ilişkin önemli hususlar yazılı
olarak belirlenmiş olmalı ve
personele duyurulmalıdır.

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuş
İnsan Kaynakları Yönetimi, personel istihdamı, yer değiştirme, üst
görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları
gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlarda çalışmalar
yapmaktadır ancak bu çalışmalar yazılı olarak belirlenmemiştir.

KOSE3.3.8.1

Mecut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

KOS4

Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

İş akış süreçlerindeki imza ve
KOS 4.1 onay mercileri belirlenmeli ve
personele duyurulmalıdır.

KOS 4.2

Yetki devirleri, üst yönetici
tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen yetkinin
sınırlarını gösterecek şekilde
yazılı olarak belirlenmeli ve
ilgililere bildirilmelidir.

KOS 4.3

Yetki devri, devredilen yetkinin
önemi ile uyumlu olmalıdır.

Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimleri Hizmet Envanterilerinde
belirlenmiş iş ve işlemler için İş Akış Şemaları hazırlamış web
sayfalarında yayımlamışlardır.

KOSE4.4.1.1

Yetki devirleri mevcut yasal düzenlemeler çervesinde yapılmakla
birlikte yetki devrine ilişkin prosedür oluşturulmamıştır.

KOSE4.1.2.1

1- ADEK
2- SGDB
3- PDB

İş akış şemaları

Üniversitemizde Yetki Devri Yönergesinin hazırlanarak duyurulması.
(Genel Sekreterlik tarafından koordine edilip Rektörlük tarafından
hazırlanacak) Hazırlanacak yönerge kriterlerinin benimsenmesi sağlaması.

Akademik ve
İdari Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- PDB

Benimsenmiş
Yönerge

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Yönerge yetki devrine ilişkin esasları kapsayacak şekilde hazırlanacak ve
buna uygun yetki devri sağlanacaktır.

Akademik ve
İdari Birimler

1- ADEK
2- SGDB
3- PDB

Yönergeye uyumlu
yetki devri

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Yetki devreden ve devralan personel arasında bilgi alışverişinin
raporlandırılması.Yetki Devri Yönergesine uygun olarak Yetki Devri
Formları Hazırlanacaktır.

Akademik ve İdari
Birimler

Yetki Devri Raporları

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya kısmen yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir.

KOSE4.4.3.1

Yetki devirleri mevcut yasal düzenlemeler çervesinde yapılmakla
Yetki devredilen personel görevin birlikte yetki devrine ilişkin prosedür oluşturulmamıştır.
KOS 4.4 gerektirdiği bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip olmalıdır.
Yetki devredilen personel,
yetkinin kullanımına ilişkin
olarak belli dönemlerde yetki
KOS 4.5
devredene bilgi vermeli, yetki
devreden ise bu bilgiyi
aramalıdır.

Akademik ve
İdari Birimler

Yetki devirleri mevcut yasal düzenlemeler çervesinde yapılmakla
birlikte yetki devrine ilişkin prosedür oluşturulmamıştır.

KOSE4.4.4.1

KOSE4.4.5.1

1- ADEK
2- SGDB

KONTROL ORTAMI : Eylem Planı revize çalışmaları kapsamında mevcut durum analizi amacıyla hazırlanan İç Kontrol Sistemi İzleme Formu Akademik ve İdari Birimler tarfından cevaplandırılmış Kontrol ortamı değerlendirme sonucu %64 olarak belirlenmiştir. Bu değer İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol
mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel
Kod No Şartı
RDS5

Eylem Kod
No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim İşbirliği
veya Çalışma Yapılacak Çıktı/ Sonuç
grubu üyeleri Birim

Tamamlanma
Açıklama
Tarihi

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.

RDS 5.2

İdareler, yürütecekleri program, faaliyet
ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren
performans programı hazırlamalıdır.

RDS 5.3

RDS 5.4

Mevcut Durum

Üniversitemiz Stratejik Planı, Misyon ve Vizyona uygun olarak
İleride meydana gelebilecek beklenen ya da
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını
beklenmeyen değişikliklere karşı mevcut
ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemler
RDSE5.1.1.1
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli
kullanılarak hazırlanmıştır.
düzenlemeler yapılacaktır.

Akademik
1- ADEK
ve İdari Birimler 2- SGDB

Stratejik Plan

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya yeterlidir.

Dönem içinde gerekli performansın
sağlanılmadığı ve hedefler ulaşılmadığı
RDSE5.1.2.1
takdirde; planlar sorgulanması ve gerekirse
revizyona gidilecektir.

Akademik ve
İdari Birimler

1- ADEK
2- SGDB

1-Performans
Programı
2-Hedef
gerçekleşme
analizi

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya yeterlidir.

Üniversitemiz bütçesi her yıl Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans
İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve Programı Hazırlama Yönetmeliği hükümleri, Maliye Bakanlığınca
performans programlarına uygun olarak yayımlanacak Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi,
hazırlamalıdır.
Devlet Planlama Müsteşarlığınca yayımlanacak olan Yatırım
Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hükümleri
doğrultusunda hazırlanmaktadır.

RDSE5.1.3.1

Akademik ve
İdari Birimler

1- ADEK
2- SGDB

Yıl Sonu
Raporları

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya yeterlidir.

Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat,
stratejik plan ve performans programıyla
belirlenen amaç ve hedeflere
uygunluğunu sağlamalıdır.

1-Stratejik plan ve performans programlarının
yerine getirilmesininin gözetilmesi, faaliyet
alanlarının dışına çıkılmaması ve hedeflere
uygunluğunun yöneticilerce kabul edilmesi
RDSE5.1.4.1 hususunda toplantı yapılacaktır.
2-Yöneticiler, ilgili mevzuat, stratejik plan ve
performans programıyla belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşmak için yürütülen faaliyetleri
periyodik dönemler halinde kontrol etmelidir.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birim Üst
2- SGDB
Yöneticileri

Birim Faliyet
Raporları

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya yeterlidir.

Tüm birim yöneticilerinin gerekli hallerde görev
alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum
1- Akademik ve
hedeflerine uygun şekilde hedefler
1- ADEK
RDSE5.1.5.1
İdari Birim Üst
belirleyecektir. Bu hedeflerin bilgilendirme
2- SGDB
Yöneticileri
toplantılarıyla ve yazılı olarak personele
duyurulacaktır.

Amaca uygun
özel hedef
raporları

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birim Üst
2- SGDB
Yöneticileri

Stratejik Plan,
Performans
Programı,
Faliyet
Raporları

Harcama birimlerimiz yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri
ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini
içeren performans programlarını ilgili yıl için öngörülen öncelikli
stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlamakta ve
uygulamaktadır.

Üniversitemiz faaliyetlerini ilgili mevzuatın kendisine verdiği
görev ve sorumluluklar doğrultusunda yürütmektedir. Ancak,
belirlenen amaç ve hedeflere uygunluk konusunda bir
değerlendirme yapılmamaktadır.

Üniversitemiz yöneticileri tarafından, stratejik plan ve
Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde
performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler haricinde
RDS 5.5 idarenin hedeflerine uygun özel hedefler
görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel
belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
hedefler belirlenmemiştir.

İdarenin ve birimlerinin hedefleri,
RDS 5.6 spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve
süreli olmalıdır.

2010-2014 Üniversitemiz Stratejik Planında hedeflerimiz spesifik,
ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olarak belirlenmiştir.
Faaliyetlere ilişkin hazırlanan plan, program ve raporlar
Üniversitemiz web sayfasında yayımlanarak kamuoyu bilgisine
sunulmaktadır.

RDSE5.1.6.1

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya yeterli değildir.

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya yeterlidir.

RDS6

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

1-Üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine engel
olabilecek iç-dış ve mevcut-olası riskler belirlenmiş; Risk
2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve
Envanterleri çıkarılmış olup risklere ilişkin kontrol faaliyetleri
hedeflere yönelik risk değerlendirme ve izleme
İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç belirlenmiştir.
çalışmalarının Risk İzleme ve Değerlendirme
RDS 6.1 ve hedeflerine yönelik riskleri
2-Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimleri itibariyle
RDSE6.1.1.1 Grubu oluşturularak daha kurumsal ve
belirlemelidir.
Risk Matrisi ile risk kriterlerinin ve değerlendirme ölçeğinin tanımı
sistematik hale getirilmesi planlanmaktadır.
yapılarak yürütülen her bir işin risk kriterleri, katsayıları ve
ağırlığına göre risk analizi yapılmış, Risk Haritaları
oluşturulmuştur.

Risklerin gerçekleşme olasılığı ve
RDS 6.2 muhtemel etkileri yılda en az bir kez
analiz edilmelidir.

Risklere karşı alınacak önlemler
RDS 6.3 belirlenerek eylem planları
oluşturulmalıdır.

Üniversite Risk Haritamız çıkarılmıştır, ancak risklerin
değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma henüz yapılmamıştır.

Akademik ve İdari Birimler itibariyle oluşturulan Risk
Haritalarında mevcut ve olası risklere ilişkin kontrol faaliyetleri
belirlenmiştir.

1-Akademik ve
İdari Birimler
2- SGDB
3- Risk İzleme
ve
Değerlendirme
Grubu

1- ADEK
2- SGDB

1-Risk Matrisi
Şubat 2015
2-Risk Haritası

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya kısmen yeterlidir.

1- Akademik ve
İdari Birimler
Oluşturulacak Risk İzleme ve Değerlendirme
2- SGDB
1- ADEK
RDSE6.1.2.1 Grubu çalışmaları neticesinde Risk
3- Risk İzleme
2- SGDB
değerlendirmeye ilişkin eylemler belirlenecektir. ve
Değerlendirme
Grubu

Risk İzleme ve
Değerlendirme Aralık 2015
Raporları

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya kısmen yeterlidir.

1- Akademik ve
İdari Birimler
2- SGDB
1- ADEK
3- Risk İzleme
2- SGDB
ve
Değerlendirme
Grubu

Risk İzleme ve
Değerlendirme Aralık 2015
Raporları

Mevcut durum genel şartı
sağlamaya kısmen yeterlidir.

Risklere ilişkin belirlenen kontrol faaliyetleri
RDSE6.1.3.1 sonuçları değerlendirilerek, gerekli
güncellemeler yapılacaktır.

RİSK DEĞERLENDİRME : Eylem Planı revize çalışmaları kapsamında mevcut durum analizi amacıyla hazırlanan İç Kontrol Sistemi İzleme Formu Akademik ve İdari Birimler tarfından cevaplandırılmış Risk Değerlendirme Standartı değerlendirme sonucu %73 olarak
belirlenmiştir. Bu değer İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesidir. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart
Kod No
KFS7

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

KFS 7.3

KFS 7.4

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak
Birim

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

Akademik ve İdari Birimler itibariyle oluşturulan Risk
Haritalarında riskler belirlenmiştir. Risklerin olasılık ve
etki seviyeleri gözetilerek bunlara uygun kontrol
faaliyetleri oluşturulmuştur.

Kontroller,gerekli hallerde,işlem öncesi kontrol,süreç
kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

1-Üniversitemiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde süreç
kontrolü yapılmaktadır.
2-Üniversitemizde iş akış şemaları süreç kontrolüne
dayandırılarak hazırlanmıştır. Süreç kontrolünde, her bir
işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde
tasarlanarak uygulanmaktadır.

Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve
güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.

Üniversitenin varlıklarının dönemsel envanterleri
mevzuata uygun ve önceki dönemle karşılaştırılmasına
imkan verecek şekilde çıkarılmakta ve olası değer
kayıplarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı
aşmamalıdır.

Birimler tarafından risklere ilişkin kontrol faaliyetleri
belirlenirken; kaynak israfına yol açmamak için maliyetin
beklenen faydayı aşmamasına ve risklere verilecek
cevabın riskle orantılı olmasına özen gösterilmiştir.

KFSE7.1.1.1

1- Akademik ve
İdari Birimler
Kontrol faaliyetleri izlenecek ve 2-Risk İzleme ve
gerektiğinde güncellenecektir.
Değerlendirme
Grubu
3-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

1-Kontrol
Faaliyetleri
İzleme
Raporları

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

KFSE7.1.1.2.1

1- Akademik ve
İdari Birimler
Süreç kontrolüne dayanan iş akış
2-Risk İzleme ve
şemaları gereken hallerde
Değerlendirme
güncellenecektir.
Grubu
3-SGDB

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

Süreç akış
şeması-süreç
Aralık 2015
kontrolü ilişkisi

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

KFSE7.1.1.3.1

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-Risk İzleme ve
Değerlendirme
Grubu
3-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

1-Denetim
raporları,
2-Varlık
envanterleri ve
dönemsel
karşılaştırmalar

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-Risk İzleme ve
Değerlendirme
Grubu
3-SGDB

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

Verimli ve bilgi
teknolojilerine
Aralık 2015
uygun kontrol
sistemi

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

KFSE7.1.1.4.1

Fayda-maliyet analizleri
yapılarak kontrol faaliyetlerinin
izlenmesi ve güncel kalması
sağlanacaktır.

2-

KFS8

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi:İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için 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.

KFS 8.2

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

KFS 8.3

Prosedürler ve ilgili dokümanlar,güncel,kapsamlı,
mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir
ve ulaşılabilir olmalıdır.

KFS9

Görevler ayrılığı: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.

KFS 9.2

Açıklama

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve
yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla
KFS 7.1 kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon,
doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme,
izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

KFS 7.2

Mevcut Durum

Üniversitemizin tüm faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri
hakkında yazılı prosedürler belirlemek amacıyla iş
süreçlerine ilişkin İş Akış Şemaları düzenlenmesi birimlere
bildirilmiştir.
Ayrıca faaliyetler ile mali karar ve işlemlere ilişkin
dökümanlar mevcut personel katılımıyla mevzuata uygun
ve kapsamlı şekilde hazırlanmış; ilgili birimlerin web
sayfalarında yayımlanması birimlere bildirilmiştir.

Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması,
uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri görevler
ayrılığı ilkesi ve mevcut mevzuat hükümleri dikkate
alınarak Görev Tanımları yapılması ve Görev Dağılım
Çizelgeleri oluşturulması birimlerden istenmiştir.
Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı
ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri Yöneticiler personel yetersizliği nedeniyle oluşabilecek
riskler için tedbirler almaya çalışmaktadır.
risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

KFSE81.1.1.1

KFSE81.1.2.1

Üniversitemizde belirlenen tüm 1- Akademik ve
prosedür ve dokümanların güncel İdari Birimler
kalması sağlanacaktır.
2-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

Prosedüre ve
mevzuata
uygun mali
karar ve
işlemler.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

KFSE81.1.3.1

KFSE9.1.1.1.1

KFSE9.1.1.2.1

Görevler ayrılığı ilkesinin tam
olarak uygulanamadığı
durumlarda risk önleme
faaliyetleri oluşturulacaktır.

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-Risk İzleme ve
Değerlendirme
Grubu
3-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

Görev Dağılım
Çizelgeleri ve
Görev
Tanımları

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

KFS10

Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde
KFS 10.1
uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Faaliyetler yürütülürken yapılan iş ve işlemler
yöneticiler tarafından mevzuattaki düzenlemeler
dikkate alınarak kontrol edilmektedir.

Birim yöneticileri iş ve
işlemlerin, iş akış şeması ve
1- Akademik ve
KFSE10.1.1.1.1 prosedürlere uygun olarak yerine İdari Birimler
getirilip getirilmediği konusunda 2-SGDB
sürekli olarak izleme yapacaktır.

1- ADEK
2- SGDB

Süreç Kontrolü

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve
KFS 10.2 onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için
gerekli talimatları vermelidir.

İş ve işlemlerin hatasız ve usulüne uygun olarak yerine
getirilmesine özen gösterilmektedir.

Hizmetiçi eğitimlerle personel
gelişimi desteklenecek, süreç
KFSE10.1.1.2.1 kontrolü daha dikkatli
yapılacaktır.

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

1-Eğitim
2-Programları,
Süreç Kontrolü

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

1-Görev Devri
Raporları
2-Eğitim
Programları

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

1-Mevzuata
uygun
görevlendirme
2-Hizmet
devamlılığı

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-SGDB

1- ADEK
2- SGDB

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini
sağlamak üzere güvenlik duvarları ve antivirüs programları
satın alınmıştır. Ancak yetkilendirmeler, yazılı olarak
belirlenip uygulanmamaktadır.

Yazılım kontrolleri ile ilgili
prosedür ve talimatlar
1- Akademik ve
hazırlanacak; yedekleme ile ilgili
KFSE12.1.1.1.1
İdari Birimler
yöntemi belirleyen prosedür
2-SGDB
hazırlanarak ilgili personele
duyurulacaktır.

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

Prosedür ve
Talimat

Maliye Bakanlığı e-butce, KBS ve Say2000i sistemi ile
maaş, ekders,öğrenci otomasyonlarına , web sitelerine veri
girişi ve erişim konusunda farklı yetkilendirmeler yapılmış
ve bu yetkilendirmeler gözden geçirilmektedir.

KFSE12.1.1.2.1

1- Akademik ve
İdari Birimler
2-SGDB

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

Bilgi Sistemleri
Yetkilendirmesi

Üniversitemizde bilgi teknolojileri günümüz standartlarına
uygun bir şekilde kullanılmaktadır.

Bilgi sistemlerindeki bilgilerin
doğruluğunun kontrol edilmesini
1- Akademik ve
sağlamaya yönelik kontrol
İdari Birimler
KFSE12.1.1.3.1 listeleri oluşturulacak ve bu
2-SGDB
kontrol listelerine uygun olarak
3- BİDB
denetimler yapılarak ilgili
doküman arşivlenecektir.

1- ADEK
2- SGDB
3- BİDB

Kontrol
Listeleri

KFS11

Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

Çeşitli nedenlerle geçici veya sürekli olarak ortaya
çıkabilecek görev aksaklıklarının önlenebilmesi için her
personelin yokluğunda yerine bakacak personelin Görev
Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden
Dağılım Çizelgeleriyle belirlenmesi yazı ile birimlere
ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat iletilmiştir.
KFS 11.1 değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin
Ayrıca geçici yada sürekli olarak görevden ayrılma
KFSE11.1.1.1.1
sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler
durumlarında sürekliliğin sağlanması amacıyla Görev
alınmalıdır.
Devri Raporları hazırlanması yazı ile birimlere iletilmiştir.
Mevzuat ve sistem değişiklikleri takip edilerek düzenlenen
eğitimlere ilgili personellerin katılımı sağlanmaktadır.

Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel
KFS 11.2
görevlendirilmelidir.

Vekaleten görevlendirmeler mevzuata uygun
yapılmaktadır.

KFSE11.1.1.2.1

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.

KFS12

Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini
KFS 12.1 sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.

KFS 12.2

KFS 12.3

Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim
konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve
usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini
sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar
geliştirmelidir.

Görevden ayrılış sebebi ve süresi ile işin mahiyeti ve
Görev Devri Raporlarının
yapılış süresini içeren, devreden ve devralan personelin
KFSE11.1.1.3.1 kullanımının yaygınlaştırılması
imzalaması suretiyle oluşturulan Görev Devri Raporlarının
sağlanacaktır.
gerektiğinde kullanılması birimlere yazı ile bildirilmiştir.

Görev Devri
Raporları

Şubat 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

Şubat 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

KONTROL FAALİYETLERİ: Eylem Planı revize çalışmaları kapsamında mevcut durum analizi amacıyla hazırlanan İç Kontrol Sistemi İzleme Formu Akademik ve İdari Birimler tarfından cevaplandırılmış Kontrol Faaliyetleri Standartı değerlendirme sonucu %67 olarak belirlenmiştir. Bu
değer İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart
Kod No
BİS13

BİS 13.1

Sorumlu Birim İşbirliği
Tamamlanm
veya Çalışma Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Açıklama
a Tarihi
grubu üyeleri
Birim
Bilgi ve iletişim: 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.
Kurum içi ve kurum dışı iletişim konusunda
etkinlik ve başarı sağlanabilmesi
İdarelerde, yatay ve dikey iç
Üniversitemizde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi
için,üniversitemiz birimlerinin web
iletişim ile dış iletişimi
sağlamak amacıyla anket çalışmaları yapılmakta, web
düzenlemeleri geliştirilecek, web sayfasında 1- Akademik ve 1- ADEK
Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kapsayan etkili ve sürekli bir
üzerinde öneri formu bulunmakta, internet sayfamız ile iç ve
BİSE13.1.1.1.1 standardizasyon gözetilecek, web sayfası
İdari Birimler
İletişim ağı.
Aralık 2015
2- SGDB
çoğunlukla yeterlidir.
bilgi ve iletişim sistemi
dış paydaşlarımız bilgilendirilmekte ve web-mail sistemi
2- BİDB
içeriğinin güncellenmesi sağlanacaktır.
olmalıdır.
bulunmaktadır.
Oluşturulacak bir kurul ile çalışmalarda
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı

Mevcut Durum

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

etkinlik sağlanacaktır.

BİS 13.2

Yöneticiler ve personel,
görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli ve
yeterli bilgiye zamanında
ulaşabilmelidir.

1-Üniversitemizde formel iletisim genellikle yazılı dökmanla
sağlanmakta olup web sitesinden ve DDS bilgilendirme
sisteminden yapılmaktadır.İnformel iletişim kanalı olarak da
internet kaynaklarından yararlanılmaktadır.
2-Standart Dosya Planına uygun bir dokümantasyon ve
arşivleme sistemi kurulmuştur. Ancak Doküman Dağıtım
sistemi oluşturulmuş ancak etkin kullanılmamaktadır.

1-Doküman Dağıtım Sisteminin daha etkin
hale getirilmesi sağlanacaktır.
2-Mevzuata uygun, güncel, doğru ihtiyaç
BİSE13.1.1.2.1
duyduğu bilgilere ve dokümanlara
zamanında ulaşabilmenin sağlanması için
mevcut sistem geliştirilecektir.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- BİDB

Ulaşılabilir bilgi
Aralık 2015
ve dokümanlar.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

BİS 13.3

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

Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve
anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile
ilgili bilgileri sürekli olarak güncel tutmaya özen
göstermektedir.

BİSE13.1.1.3.1

1- Akademik ve 1- ADEK
İdari Birimler 2- SGDB
2- BİDB
3- BİDB

Güvenilir bilgi

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 13.4

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

Üniversitemiz performans programı ve Üniversitemiz bütçesi
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce
yönetilen e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi)
sistemi üzerinden hazırlanmakta ve yıl içerisindeki bütçe
hareket işlemleri aynı sistem üzerinden yapılmakta ve yine
BİSE13.1.1.4.1
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından
yönetilen KBS ve say2000i sisteminden bütçe uygulama
sonuçlarına ve
diğer mali raporlamalara yapılan yetkilendirmeler dâhilinde
zamanında ulaşılmaktadır.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Erişime açık
veri.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 13.5

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

Üniversitemizde kullanılmakta olan, e-bütçe, KBS ve
Say2000i sistemleri;öğrenci , personel sağlık kültür yönetim
bilgi sistemleri Yönetim Bilgi Sisteminin bir bölümünü
oluşturmakta; yöneticiler ve personelin görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında
ulaşabilmelerine hizmet etmektedir.

Yönetim bilgi sistemi çalışmalarında,
istenilen raporların kapasitesi ve kalitesinin
arttırılması için hazırlanacak olan
1- Akademik ve 1- ADEK
BİSE13.1.1.5.1
dokümanların(bilgi akış şemaları, bilgi
İdari Birimler 2- SGDB
bankaları vb.) kolayca ulaşılabilir ve güncel
olması sağlanacaktır.

Etkin bir
yönetim bilgi
sistemi.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir

BİS 13.6

Yöneticiler, idarenin misyon,
vizyon ve amaçları
çerçevesinde beklentilerini
görev ve sorumlulukları
kapsamında personele
bildirmelidir.

BİSE13.1.1.6.1

1- Akademik ve 1- ADEK
İdari Birimler 2- SGDB

Amaç
bütünlüğü.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 13.7

1-Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personel ile
üniversitemizin faaliyette bulunduğu paydaşlarının
İdarenin yatay ve dikey iletişim
memnuniyet düzeylerinin saptanmasına yönelik olarak anket
sistemi personelin
çalışmaları yapılmıştır.(ADEK Raporları)
değerlendirme, öneri ve
BİSE13.1.1.7.1
2-Üniversitemiz personellerinin değerlendirme, öneri ve
sorunlarını iletebilmelerini
sorunlarını belirlemek için memnuniyet anketi, öneri formu
sağlamalıdır.
gibi çalışmalar ve yüz yüze görüşme toplantıları
yapılmaktadır.

1- Akademik ve 1- ADEK
İdari Birimler 2- SGDB

Öneri ve
Şikayet sistemi.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS14

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.

Üniversitemizin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları,
yükümlülükleri ile performans programları, stratejik plan, ve
faaliyet raporları aracılığıyla web ortamında kamuoyuna
açıklanmaktadır.

BİSE14.1.1.1.1

1-Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2-SGDB

Yönetimsel
şeffaflık.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 14.2

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

İdarenin stratejik planı, performans esaslı bütçesi ve bütçenin
ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentileri ve hedefleri ile faaliyet sonuçları
değerlendirilerek, kamuoyuna gerekli açıklamalar
yapılmaktadır.

BİSE14.1.1.2.1

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Hesap
verilebilirlik ve
mali saydamlık.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 14.3

Faaliyet sonuçları ve
İdarenin faaliyet sonuçlarını ve değerlendirmeleri kapsayan
değerlendirmeler idare faaliyet
İdare Faaliyet Raporu,her yıl Nisan ayı sonuna kadar
raporunda gösterilmeli ve
düzenlenerek kamuoyuna duyurulmaktadır.
duyurulmalıdır.

BİSE14.1.1.3.1

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Hesap
verilebilirlik.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

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.

BİSE14.1.1.4.1

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Hesap
verilebilirlik.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS15

Kayıt ve dosyalama sistemi: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, Üniversitemizde kayıt sistemi gelen-giden evrak ve idare içi
gelen ve giden evrak ile idare haberleşmeyi sağlayacak şekilde yürütülmektedir.
içi haberleşmeyi kapsamalıdır.

BİSE15.1.1.1.1

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Standart dosya
planı ve etkin
iletişim.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 15.2

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

Üniversitemiz personellerine seminer ve hizmet içi eğitim
düzenlenerek kayıt ve dosyalama işlemlerinin
Yükseköğretim Kurumları Standart Dosya Planına uygun bir
şekilde yapılması sağlanmaya çalışılmıştır.

BİSE15.1.1.2.1

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Standarta uygun
dosyalanmış
veri.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 15.3

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

Bilgi sistemlerindeki kişisel veriler sadece yetkili
kişiler tarafından görülmektedir.

BİSE15.1.1.3.1

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Güvenli evrak
kayıt ve arşiv
birimi,
dosyalama
sistemi.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

Üniversitemiz misyon, vizyon, hedef ve amaçları Stratejik
Planda belirtilmiştir. İş Akış Şemaları, Görev Tanımları,
Görev Dağılım Çizelgeleri ile tüm personelin görev ve
sorumlulukları kendilerine bildirilmiştir.

Birim ve birimlerde görevli personel mevzuatın öngördüğü
raporları yine mevzuatın belirlediği sürelerde
düzenlemektedir.Yazılı bir şekilde yatay ve dikey raporlama
ağı oluşturulabilmektedir.

Üniversitemizde kayıt ve dosyalama işlemleri Yükseköğretim
Kurumları Standart Dosya Planına uygun bir şekilde
yapılmaktadır.

BİSE15.1.1.4.1

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Standart hale
gelmiş kayıt ve
dosyalama
sistemi.

Arşiv yönetmeliğine uygun arşivleme
yapılıp yapılmadığının kontrolü, varsa
BİSE15.1.1.5.1 eksikliklerin giderilmesi.Birim amirlerinin
dosya saklama sürelerine uyup
uymadıklarının takibinin yapılması.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Düzenli arşiv
çıktısı.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

Üniversitemiz kayıt ve dosyalama sistemi
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
BİSE15.1.1.6.1 Müdürlüğünce hazırlanan kayıt ve
dosyalama sistemine uygun olarak gözden
geçirilecektir.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2- SGDB

Düzenli arşiv ve
dokümantasyon Aralık 2015
sistemi.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

Hata bildirim ve
benzeri formlar.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

1- Akademik ve
İdari Birimler 1- ADEK
2-SGDB
2- SGDB
3-Etik Kurul

Denetim ve
sonuç raporları.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

1- Akademik ve
İdari Birimler 1- ADEK
2-SGDB
2- SGDB
3-Etik Kurul

Güvence
belgesi.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİS 15.4

Kayıt ve dosyalama sistemi
belirlenmiş standartlara uygun
olmalıdır.

BİS 15.5

Gelen ve giden evrak
zamanında kaydedilmeli,
standartlara uygun bir şekilde
sınıflandırılmalı ve arşiv
sistemine uygun olarak
muhafaza edilmelidir.

BİS 15.6

İdarenin iş ve işlemlerinin
kaydı, sınıflandırılması,
korunması ve erişimini de
kapsayan, belirlenmiş
standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon sistemi
oluşturulmalıdır.

BİS16

16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: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.

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri mevzuat
çerçevesinde yapılmaktadır.

BİSE16.1.1.1.1

1- Akademik ve
İdari Birimler 1- ADEK
2-SGDB
2- SGDB
3-Etik Kurul

BİS 16.2

Yöneticiler, bildirilen hata,
usulsüzlük ve yolsuzluklar
hakkında yeterli incelemeyi
yapmalıdır.

Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları
mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde değerlendirip ilgili
birimlere bildirerek gereken işlemlerin yapılmasını sağlamaya
çalışmaktadır.

BİSE16.1.1.2.1

BİS 16.3

Hata, usulsüzlük ve
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu
yolsuzlukları bildiren personele
bildiriminden dolayı kendisine yönelik herhangi bir olumsuz
haksız ve ayırımcı bir muamele
muamele yapılmamasına özen gösterilmektedir.
yapılmamalıdır.

Gelen-giden evraklar Evrak Kayıt Sistemi ile zamanında
kaydedilerek Standart Dosya Planına uygun bir şekilde
sınıflandırılmaktadır.

Devlet Arşiv yönetmeliği kapsamında YÖK tarafından
hazırlanan Standart Dosya Planına uygun bir şekilde
dosyalama yapılmaktadır.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

BİLGİ VE İLETİŞİM : Eylem Planı revize çalışmaları kapsamında mevcut durum analizi amacıyla hazırlanan İç Kontrol Sistemi İzleme Formu Akademik ve İdari Birimler tarfından cevaplandırılmış Bilgi veİletişim Standartı değerlendirme sonucu %73 olarak
belirlenmiştir. Bu değer İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesidir. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı,ancakgeliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

5- İZLEME
Standart
Kod No

Kamu İç Kontrol Standardı ve
Genel Şartı

Mevcut Durum

Eylem Kod
No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim İşbirliği
veya Çalışma Yapılacak
grubu üyeleri
Birim

Çıktı/ Sonuç

İS17

İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

İS 17.1

1-Üniversitemizde İç Kontrol Sisteminin
kurulması çalışmalarına 2009 yılında
İç kontrol sisteminin işleyişi Strateji
başlanmış olup çalışmalar etkin bir şekilde
Geliştirme Daire Başkanlığı ve İç
devam etmiştir. 2014 yılı revize çalışmaları
Kontrol İzleme ve Yönlendirme
İç kontrol sistemi, sürekli izleme
ile sistemin etkin bir şekilde yürütülmesi
Kurulu tarafından Haziran ve Aralık
veya özel bir değerlendirme
1- Akademik ve
için Eylem Planı Hazırlama Grubu ile İç
ayı sonu itibariyle yılda iki dönem
1- ADEK
yapma veya bu iki yöntem
İSE17.1.1.1.1
İdari Birimler
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
halinde değerlendirilecek ve
2- SGDB
birlikte kullanılarak
2-SGDB
yeniden oluşturulmuştur.
raporlanarak üst yöneticiye
değerlendirilmelidir.
2-Revize çalışmalarında mevcut durumun
sunulacaktır. BUMKO' nun
izlenmesi ve tespiti için İç Kontrol İzleme
10775sayılı Genelgesi gereği Eylem
Formu hazırlanmış, standartlara ilişkin
Planı formatında Maliye Bakanlığına
şartların gerçekleşme oranları belirlenmiştir.
gönderilecektir.

Yıllık
değerlendirme,
öneri ve
gözden
geçirme
raporları.

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

İS 17.2

İç kontrolün eksik yönleri ile
uygun olmayan kontrol
yöntemlerinin belirlenmesi,
bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması konusunda
süreç ve yöntem belirlenmelidir.

İç kontrol sistemi uygulanması ve uygun bir
şekilde yürütülmesi için iç kontrol
sisteminin bir gereği olarak başlangıçta
standart formlar ve talimatlar
oluşturulmuştur.

İSE17.1.1.2.1

Analiz ve değerlendirme sonucunda
alınması gereken önlemler tespit
edilerek iç kontrolün devamlılığı ve
güncel tutulması sağlanacaktır.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2-SGDB

Etkin bir iç
kontrol sistemi.

İS 17.3

Tüm birimlere İç Kontrol Sistemi ile ilgili
üst yönetim talimatı ile bilgilendirme
sunumu yapılmıştır.Revize çalışmalarında
İç kontrolün değerlendirilmesine
mevcut durumun izlenmesi ve tespiti için İç
idarenin birimlerinin katılımı
Kontrol İzleme Formunun birimler
sağlanmalıdır.
tarafından cevaplandırılması sağlanarak İç
Kontrol Sisteminin değerlendirmesine
katılım sağlanmıştır.

İSE17.1.1.3.1

İç kontrolün değerlendirilmesinde
birimlerin karar verme ve yönetici
konumunda olan personelin katılımı
arttırılacaktır.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2-SGDB

İç kontrol
sisteminin
Aralık 2015
değerlendirme
raporları

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
çoğunlukla yeterlidir.

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.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2-SGDB

Değerlendirme
raporları.

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterlidir.

Revize çalışmaları sonucu oluşan
2015 Yılı Eylem Planı
2009 Yılı Eylem Planına ilişkin
değerlendirmelerinde birimlerin
değerlendirmeler revize çalışmaları sırasında İSE17.1.1.4.1
görüşleri alınmasına devam
yapılmışır.
edilecektir.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
çoğunlukla yeterlidir.

İS 17.5

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

2009 Yılı Eylem Planında öngörülen
Eylem Planında belirlenen eylemler
eylemler revize çalışmaları sırasında
için 'Eylem Listesi' oluşturulacaktır.
değerlendirilerek gerçekleştirilmemiş olanlar İSE17.1.1.5.1 Öngörülen eylemlerin
tespit edilmiş ve bu yönde gerekli çalışmalar
gerçekleşmemiş olması halinde
yapılmıştır.
gerekli önlemler alınacaktır.

İS18

İç denetim: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.

1- Akademik ve
1- ADEK
İdari Birimler
2- SGDB
2-SGDB

Eylem listesi

İç denetçi kadrosuna atama
İSE18.1.1.1.1 yapıldığında iç denetim faaliyeti
öngörülen şekilde yapılacaktır.

1- Akademik ve
İdari Birimler
1- ADEK
2-SGDB
2- SGDB
3-İç Denetçi

Standartlara
uygun iç
denetim
faaliyeti

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterli değildir.

İç denetçi kadrosuna atama
İSE18.1.1.2.1 yapıldığında iç denetim faaliyeti
öngörülen şekilde yapılacaktır.

1- Akademik ve
İdari Birimler
1- ADEK
2-SGDB
2- SGDB
3- İç Denetçi

Eylem planı ve
izleme çıktıları

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
yeterli değildir.

Aralık 2015

Mevcut durum genel şartı sağlamaya
kısmen yeterlidir.

Üniversitemiz iç denetçi kadrosuna atama
yapılmamıştır.

İS 18.2

İç denetim sonucunda idare
tarafından alınması gerekli
görülen önlemleri içeren eylem
planı hazırlanmalı, uygulanmalı
ve izlenmelidir.

İZLEME : Eylem Planı revize çalışmaları kapsamında mevcut durum analizi amacıyla hazırlanan İç Kontrol Sistemi İzleme Formu Akademik ve İdari Birimler tarfından cevaplandırılmış İzleme Standartı değerlendirme sonucu %55 olarak
belirlenmiştir. Bu değer İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesidir. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı,ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

