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GİRİŞ 
Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 

tarihinde kanunlaşmış ve 01.01.2006 tarihinde de tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Yeni 
mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturan bu Kanunla mali saydamlık, hesap verme 
sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme ile iç 
kontrol ve iç denetim konuları temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yeni kamu yönetimi anlayışının unsurlarından birisi olan iç kontrol kavramı, 
uluslararası dokümanlarda ve bunlara paralel olarak ilgili mevzuat hükümlerinde tanımlanmış 
olup kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun ve buna 
ilişkin ikincil mevzuat ile COSO1 modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulması 
hedeflenmiştir. 

5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre üst yöneticilere, 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 malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini 
sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde iç 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. 

Kanunun 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amaçları; 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini, 

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
göstermesini, 

• Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 
• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini, 
• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, 

sağlamak, 

olarak belirlenmiştir. 

Kanunda yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere iç kontrol sistemi; mali kontroller 
yanında mali olmayan diğer bütün iş yapış usullerini de bünyesinde barındıran bir yönetim 
modeli olarak tasarlanmış ve iç denetimin de bu sistemin bir parçası olduğu ifade edilmiştir. İç 
kontrolün "yönetim modeli" olarak görülmesi hususuna yapılan vurgu önemli olup iç kontrolü 
yalnızca mali boyutuyla ele alarak sistemi sadece birtakım faaliyetlerin kontrolü ve denetimi 

 
1 Amerikan temelli 5 kuruluşun iç kontrol konusunda güvence vermek üzere oluşturduğu örgüt. 

 



olarak görmek sistemin bütününe yönelik kavrayış ve algılama düzeyini olumsuz yönde 
      etkileyecektir. 

İç kontrol, en alt kademe çalışandan üst yöneticiye kadar tüm kurum personelinin içinde 
yer aldığı, sadece belli bir periyoda ilişkin bir politika ya da uygulama değil, kurumun her 
seviyesinde süreklilik gösteren bir faaliyet ve devam eden bir süreç olarak algılanmalıdır. 
Dolayısıyla iç kontrol kurumların iş yapış usullerine sonradan eklenen bir yapı olarak değil, 
kurumsal organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. İç kontrol, faaliyetlerin 
gerek belirlenen amaçlara gerekse ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun bir şekilde 
yürütülmesini amaçlamakta olup, bu yönüyle kurumun belirlenen amaç ve hedeflerine 
ulaşmasına yardımcı olur ve iyi işleyen bir iç kontrol sistemi amaç ve hedeflere ulaşılma 
yeteneğini makul düzeyde garanti eder. 

Bu çerçevede oluşturulan 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. 

Bu nedenle, Üniversitemiz 2019-2020 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 
Planı, 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 
Standartları Tebliği, Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarihli ve 70451396-24/10775 sayılı 
Genelgesi ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
Rehberi doğrultusunda hazırlanarak, 02/01/2019 tarihli Rektörlük Makamı Onayı ile yürürlüğe 
konulmuştur. 

 



AMAÇ 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55 inci maddesi, Maliye 

Bakanlığının 02.12.2013 tarihli ve 70451396-24/10775 sayılı Genelgesi ve Maliye 
Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda 
hazırlanarak 02/01/2019 tarihli Rektörlük Makamı Onayı ile yürürlüğe konulan Sinop 
Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, gerek ilgili mevzuatta gerekse 
eylem planında 2020 Yılı I. 6 Aylık Dönemi Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunun 
hazırlandıktan sonra üst yöneticiye sunulması istenilmektedir. 

Başkanlığımızca yapılan gözlemler ile birimlerden yapılan bildirimlerden elde edilen 
sonuçların değerlendirilmesinin bir sonucu olarak hazırlanan Uyum Eylem Planı Gerçekleşme 
Raporu ile Planı oluşturan eylem ve faaliyetlerin gerçekleştirilme düzeyleri, birinci ve ikinci 6 
ay itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun tespiti ve Planın bütününe yönelik genel bir 
değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca bu Rapor, Üniversitemizde iç kontrol sisteminin kurulmasına ve sisteme işlerlik 
kazandırılmasına yönelik olarak bugüne kadar alınan mesafe sonrası sisteme yönelik güçlü ve 
zayıf yönlerin neler olduğu, standart ve kurallı yönetim ve kontrol mekanizmalarının 
oluşturulma düzeyinin değerlendirilmesi hususlarında üst yönetime değerlendirme ve 
mukayese imkanı sunabilmeyi hedeflemektedir. 

Bununla birlikte bu raporun hedefi; 2020 yılı birinci 6 aylık dönemde yürütülen 
eylemlerin, Üniversitemiz 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının, 
iç kontrol sisteminin kurulmasına ne derece katkı yaptığını ortaya koymaktır. Ayrıca gelecek 
yıllarda sisteme ilişkin izleme ve değerlendirme yoluyla iç kontrol standart ve prosedürlerinin 
kurum genelinde uygulanma kabiliyetinin ölçülmesi ve elde edilen bilgi ve bulguların öneri ve 
değerlendirmeler ile birlikte üst yönetime ve tüm sorumlulara belirli aralıklarla raporlanması 
amaçlanmaktadır. 

 



YÖNTEM 
02/01/2019 tarihli Rektörlük Makamı Onayı ile yürürlüğe konulan Sinop Üniversitesi 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı altışar aylık periyodlarla tüm birimlerden 
geri bildirim alınması suretiyle izlenmektedir. Eylem Planı formatı aracılığıyla birimlerin 
sorumlu ya da işbirliği yapılacak birim olarak belirlendiği eylem ve faaliyetlere ilişkin yapılan 
çalışmalar takip edilmiş, ilgili döneme ilişkin veriler birimlerden talep edilmiş ve geri 
bildirimler sağlanmıştır. Toplanan verilerden yararlanarak, iç kontrol sistemine yönelik 
değerlendirme yapmak, eylem/faaliyetlerin gerçekleşme düzeylerini periyodik olarak izlemek 
ve üst yöneticiye sunulmak üzere 2020 yılı birinci 6 aylık gerçekleştirme raporu hazırlanmıştır. 

Eylem Planının tamamlanmasıyla birlikte Başkanlığımızca yapılan gözlemler ile 
birimlerden alınan geri bildirimlerin konsolide edilmesi ve değerlendirilmesi sonucu 
oluşturulan Sinop Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme 
Raporu; Ocak 2020 ile Temmuz 2020 arasında geçen süre zarfında, Üniversitemizde iç kontrol 
sistemine yönelik yürütülen faaliyetlerin ilerleme düzeylerinin tespiti konusunda yöneticilere 
fikir verecektir. 

Kurumun başlangıçta bulunduğu yer ile sözü edilen periyod sonunda alınan mesafe 
arasında mukayese imkânı sunacak olan gerçekleşme raporu, iç kontrol sistemine yönelik genel 
bir değerlendirme ve muhasebe özelliği taşıması bakımından önemlidir. 

 



GENEL BİLGİ 
İç Kontrol Sistemin kuruluş aşamasında birimlerimizin desteği ile katılımcı bir 

yöntemle hazırlanan Sinop Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile uyumlu olarak tasarlanan ve 2019–2020 yılları için 
uygulamaya konulması planlanan eylem ve faaliyetleri kapsamaktadır. 

Söz konusu Tebliğ ve Rehber doğrultusunda iç kontrolün beş bileşeni olan kontrol 
ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme başlıkları altında 
bulunan 18 adet standart ve 79 adet genel şarta uygun eylem ve faaliyetlerin tespit edilmesi 
suretiyle oluşturulan Sinop Üniversitesi 2019-2020 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planında toplam olarak 33 eylem öngörülmüştür. 

Bu süreçte yönlendiricilik ve rehberlik görevi üstlenen Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığımız eylem planının hazırlık aşamasından tamamlanma periyoduna kadar harcama 
birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak iç kontrolün içinde barındırdığı "yönetim 
sorumluluğu" ilkesinden ve her birimin sistemin tamamından sorumlu olduğu bilincinden 
hareketle birimler tarafından gönderilen eylem planlarının konsolidasyonunu 
gerçekleştirmiştir. 

Kamu İç Kontrol Standartları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol 
Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenmiştir. 

Kamu iç kontrol standartları, 5 unsuru içeren 18 standart ve 79 şarttan oluşmakta olup, 
Üniversitemizin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının bileşenlere ve standartlara 
göre dağılımı ve öngörülen eylem sayıları aşağıdaki gibidir: 

 



  
 
 

Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, 
kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik 
destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve 
uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. 

 
 
 
 

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 
tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. 

Standart Kodu ve Adı Genel Şart Öngörülen 
Eylem Sayısı 

1- Etik Değerler ve Dürüstlük 6 0 
2- Misyon, Organizasyon Yapısı 
ve Görevler 7 4 

3- Personelin Yeterliliği ve 
Performansı 8 5 

4- Yetki Devri 5 0 

TOPLAM 26 9 

 

 

Standart Kodu ve Adı Genel Şart Öngörülen 
Eylem Sayısı 

5- Planlama ve Programlama 6 0 
6- Risklerin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 3 4 

TOPLAM 9 4 

 



 
 

 
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 
 
 

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir 
formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek 
bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

 
 

Standart Kodu ve Adı Genel Şart Öngörülen 
Eylem Sayısı 

7- Kontrol Stratejileri ve 
Yöntemleri 4 3 

8- Prosedürlerin Belirlenmesi ve 
Belgelendirilmesi 3 0 

9- Görevler Ayrılığı 2 0 

10- Hiyerarşik Kontroller 2 2 

11- Faaliyetlerin Sürekliliği 3 0 

12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri 3 2 

TOPLAM 17 7 

 

 

Standart Kodu ve Adı Genel Şart Öngörülen 
Eylem Sayısı 

13- Bilgi ve İletişim 7 4 

14- Raporlama 4 0 

15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi 6 0 

16- Hata, Usulsüzlük ve 
Yolsuzlukların Bildirilmesi 3 0 

TOPLAM 20 4 

 

Standart Kodu ve Adı Genel Şart Öngörülen 
Eylem Sayısı 

17- İç Kontrolün 
Değerlendirilmesi 5 7 

18- İç Denetim 2 2 

TOPLAM 7 9 
 



Toplam Eylem Sayısının İç Kontrol Bileşenleri İçerisindeki Dağılımı 
 

Bileşen Standart Genel Şart Eylem/Faaliyet 

Kontrol Ortamı 4 26 9 

Risk Değerlendirme 2 9 4 

Kontrol Faaliyetleri 6 17 7 

Bilgi ve İletişim 4 20 4 

İzleme 2 7 9 

TOPLAM 18 79 33 

 
Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere eylem planında, kontrol ortamı 

standartları altında 26 genel şarta karşılık olarak 9, risk değerlendirme standartları altında 9 
genel şarta karşılık 4, kontrol faaliyetleri standartları altında 17 genel şarta karşılık 7, bilgi ve 
iletişim standartları altında 20 genel şarta karşılık 4 ve izleme standartları altında ise 7 genel 
şarta karşılık 9 adet olmak üzere toplam 33 adet eylem ve faaliyete yer verilmiştir. 

 
Üniversitemiz 2019-2020 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

kapsamında Ocak 2020 – Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlere 
yönelik geri dönüşlerden sağlanan bilgiler ve Başkanlığımızca yapılan izleme sonucunda 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 
İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

 

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 
KOS.3 Standardı: Personelin Yeterliliği ve Performansı 

 
 

İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, 
performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler 

almalıdır. 
 

 

Kos.3 standardı için gerekli şartlar ve öngörülen eylemler: 

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

Planda bu genel şart için “KOS 3.7.1 Birimlerce periyodik olarak yapılan performans 
değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personelin performansının 
arttırılması için çözümler üretilecek, gerekiyorsa ilgili personelin çeşitli eğitim 
programlarına katılmaları veya daha uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.” 
eylemi öngörülmüştür. 

 
Bu kapsamda; Sinop Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personelin, 

öğrencilerin, üniversite dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların çalışmalarında göstermiş 
oldukları başarı/üstün başarı ve hizmetlerin değerlendirilmesi, performanslarının artırılması 
ve çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ödüllendirilmeleri esaslarını düzenlemek amacıyla 
Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi hazırlanmış ve Üniversite Senatosu tarafından kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 
KF 12 Standardı: Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

 

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. 

Planda bu genel şart için “KF 12.1.1 Bilgi sistemlerinin kontrollerinin nelerden 
oluşması gerektiği bakımından döküman oluşturularak bu kontrollerin yapılması sağlanacak, 
sistem yazılımlarının kontrolleri, uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, erişim kontrolleri, 

  



 güvenlik programlaması ve planlaması ve öngörülemeyen bir durumun oluşması 
halinde önemli ve hassas verilerin korunması gibi konularda da çalışma yapılacaktır.” 
eylemi öngörülmüştür. 

Planda öngörülen eylem içerisindeki hususları kapsayacak şekilde BGYS (Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001) kurulması planlanmış, bu doğrultuda gerekli teknik 
şartname hazırlanarak, TÜRKSAT A.Ş.’den temin edilmek üzere gerekli Rektörlük Olur’u 
alınmıştır. Bu kapsamda satın alma talebinde bulunulmuş, ancak Üniversitemiz 2020 yılı 
ödenek yetersizliğinden dolayı 2020 yılı içerisinde satın alma işinin gerçekleştirilemeyeceği 
bilgisi verilmiştir. 

 

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 
BİS 13 Standardı: Bilgi ve İletişim 

 

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 13.7 İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve 
sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. 

Planda bu genel şart için “13.7.1 Dilek, şikayet, öneri, istek vb. için varolan formlar 
geliştirilecektir.” eylemi, “BİS 13.7.2 Dilek, şikayet, öneri, istek vb. için geliştirilen  formlara 
elektronik ortamda ulaşılabilmesi için teknik altyapı sağlanacaktır.” eylemi öngörülmüştür. 

Üniversitemiz iç ve dış paydaşları, üniversitemizle ilgili öneri ve sorunları, yalnızca 
Üniversitemiz web sitesindeki Hızlı Erişim alanından “Dilek İstek Kutusu” nu doldurarak 
yönetime iletilebilmekte iken bu uygulama tüm akademik birim web sitelerine ayrı ayrı 
eklenmiştir. Ayrıca yapılan öneri ve şikayetlere birimler tarafından yapılan geri bildirimler 
akademik birim web sitelerindeki “İletişim” menüsü altında yayınlanmaktadır. 

 
 

BİS.16 Standardı: 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. 

Kurumumuza her türlü hata, usulsüzlük, yolsuzluk ile ilgili ihbar ve şikâyetler ile istek 
ve bilgi edinme talepleri “CİMER ve Bilgi Edinme Birimi” kanalları aracılığı ile 
iletilebilmektedir. 

 

 
 



Bunların dışında da dilekçe yolu ile de her türlü hata, usulsüzlük, yolsuzluk, istek, 
ihbar ve şikâyet ile ilgili olarak başvuru mümkündür. 

Bu standarda göre, Hukuk Müşavirliğine 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde: 

Cumhur Başkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile; 

- 265 adet CİMER başvurusu, 

Sinop Üniversitesi Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile; 

- 2 adet dilekçe verilerek bilgi edinme, istek ve şikâyet başvurularında bulunulmuştur. 

Toplamda 267 adet başvuru iletilmiş olup tüm başvurular kanuni süreleri içerisinde 
cevaplanarak başvuru sahipleri birimimiz tarafından bilgilendirilmişlerdir. 

 

BİS 16.2 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli 
incelemeyi yapmalıdır. 

Hukuk Müşavirliği, yapılan 267 adet başvurunun her biri için ilgili yöneticiler 
Üniversitemizin ilgili birimlerinden görüş alınmasını, gerekli olan başvurularla ilgili olarak 
birimlerimizden inceleme başlatılmasını ve incelemeler sonucu Müşavirliğe iletilen 
sonuçların başvuru sahiplerine gönderilmiş olup olmadığını kontrol ve takip etmektedirler. 

 

BİS 16.3 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir 
muamele yapılmamalıdır. 

Hukuk Müşavirliğine gönderilen tüm başvurularda gizlilik prensibine riayet 
edilmekte olup inceleme ve soruşturmaların güvenli yürütülebilmesi için hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukları bildiren hiçbir personelin bilgisi paylaşılmamaktadır. 
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