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I-GİRİŞ 
  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kanunlaşmış 

ve 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 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 düzenlenmiştir. 

Anılan kanunun 5. kısmında iç kontrole ilişkin tanım ve açıklamalara yer verilmiştir. Bu 

kapsamda 55. madde ile 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, mali 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 tanımlanmıştır. 

İç kontrolün amacı ise Kanunun 56. maddesinde; 

  “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 

sağlamaktır” olarak ifade edilmiştir. 

5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 

İlişkin Usul ve Esaslar’ın "İç Kontrol Standartları" başlıklı maddesinde, Kanuna ve iç kontrol 

standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü 

yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" ile kamu idarelerinde iç 
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kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart 

ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Tebliğde, kamu idarelerinin, iç kontrol 

sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, yapılması gereken 

çalışmaları tespit etmeleri, bu çalışmalar için eylem planı oluşturmaları, gerekli prosedürler ve 

ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 04/02/2009 tarihinde yayınlanan "İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi", iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları 

ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için 

eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması 

çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02/12/2013 tarihli ve 10775 Sayılı Genelgesi ile kamu 

idarelerinin hazırladığı eylem planlarında yapılan hatalara ve hazırlanacak eylem planlarına 

yönelik süreç ve yöntemlere ilişkin açıklamalara değinilmiş ve bu kapsamda İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı’nın idarelerin strateji geliştirme birimleri tarafından her yılın 

Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla iki dönem halinde ve eylem planı formatında üst 

yöneticiye sunulması ve birer nüshasının ise bilgi için on iş günü içerisinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha fazla 

rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama 

adımları ile örneklerini içeren Kamu İç Kontrol Rehberi Maliye Bakanlığı’nın 07/02/2014 

tarihli ve 13 Sayılı Onayı ile yayımlanmıştır. 

Üniversitemizin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı bu hükümler ve rehberler 

doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Bu Rapora temel teşkil eden Kamu İç Kontrol Rehberinde önerilen ve puanlamaya 

dayanan soru formu birimlerimizce doldurulmuş olup bu soru formu ve diğer iç kontrol 

bileşenleri dikkate alınarak Üniversitemizin iç kontrol sistemindeki durumu değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. 

 

 

 



Sinop Üniversitesi 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  
 

 

 

A. Misyon ve Vizyon 
Misyonumuz: 

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim ve teknoloji 

üreterek toplumun hizmetine sunmak suretiyle bölgesine ve ülkesine katkı sağlamaktır. 

Vizyonumuz: 

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla katkı sağlayan, 

bölgenin çevre ve turizm yönünden gelişmesini önceleyen, en az bir alanda ihtisaslaşmış, bilim ve 

teknoloji üreterek bölgenin sosyal kültürel, ve ekonomik kalkınmasında başat rol oynayan, akademi 

camiasında saygınlığını ispatlamış, paydaş memnuniyetinin ve katılımcı yönetim anlayışının üst düzeyde 

olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan çevreci ve engelsiz bir üniversite olmaktır. 

B. Organizasyon Yapısı 
Sinop Üniversitesi; 

• 10 Fakülte, 

• 1 Enstitü, 

• 3 Yüksekokul, 

• 7 Meslek Yüksekokulu, 

• 13 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

• 9 Koordinatörlük 

• 12 İdari Birimden oluşmaktadır. 

Rektör, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere 2 

Rektör Yardımcısı görevlendirilmiştir. 

 Üniversitemiz teşkilatının organizasyon yapısı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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II. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI 
 

  Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen 

katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesi 

amacıyla Kamu İç Kontrol Rehberi’nde iç kontrol sistemine yönelik bir dizi sorudan oluşan 

puanlamaya dayalı İç Kontrol Sistemi Soru Formu yer almaktadır. İlgili soru formu, kontrol 

ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bölümlerinden 

oluşmaktadır. 2020 yılı içerisinde Birimlerimiz öz değerlendirmelerini yaparak ilgili formu 

doldurmuşlardır. 

 Birimlerimizin yüzdelik öz değerlendirme puanları, Kamu İç Kontrol Rehberinin 

önerdiği doğrultuda Tablo 2’de gösterildiği gibi değerlendirilmiştir. 

Tablo 2: İç Kontrol Sistemi Soru Formu Sonuçlarının Yorumlanması 

% puanı Yorum 

0-25 

İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. 
Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede 
uygulanmadığı anlaşılmaktadır. İç kontrol sisteminin kurulması için acil 
rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. 

26-50 

İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı anlaşılmaktadır. 
Ancak çalışmaların artarak devam etmesi ve uygulamaya geçilmesi gereklidir. 

51-75 
İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

76-90 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği anlaşılmaktadır. 
Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

91-100 İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı anlaşılmaktadır. 
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II.1. Kontrol Ortamı  

İç kontrol sisteminin temelini oluşturan kontrol ortamı, iç kontrol sistemi ile ilgili nasıl 

bir strateji belirleneceği konusunda genel bir bakış açısı oluşturur ve kontrol faaliyetlerini 

yapılandırır. Ayrıca kontrol ortamı, iç kontrol bilincinin oluşma aşamasıdır.  

İç kontrol sisteminin bir kurumda, bir bütün olarak aksamadan işlemesi için, her bir 

unsurun kendi içinde ayrı ayrı etkin bir şekilde yapılandırılması veya bir bütün olarak mevcut 

bulunması gerekmektedir. Sistemin ana unsuru ve sistemin üzerine inşa edildiği zemin olup iç 

kontrolün başarılı ya da başarısız olması kontrol ortamının etkinliğine bağlıdır. İç kontrol 

sisteminin kurulabilmesinin ilk şartı uygun bir kontrol ortamının varlığıdır. 

İç kontrol sisteminin başarılı olması için uygulanması gereken kontrol ortamı ilkeleri; 

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 hususlar olarak tanımlanmaktadır. 

Soru formunda kontrol ortamına ilişkin Üniversitemiz Birimlerinin verdikleri öz 

değerlendirme puanları Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3: İç Kontrol Sistemi Kontrol Ortamına Yönelik Değerlendirme Puanları 

BİRİM 

2019 
YILI 

PUANI 
(%) 

AÇIKLAMA 

2018 
YILI 

PUANI 
(%) 

DEĞİŞİM 
% 

İç Denetim Birimi 90 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

81 9 

Genel Sekreterlik 83 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

83 0 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

96 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

83 13 

Bilgi Edinme Birimi 77 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 0 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 83 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

81 2 

Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü 77 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 0 
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Hukuk Müşavirliği 77 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 0 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 94 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

75 19 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

77 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

67 10 

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 100 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

100 0 

Personel Daire 
Başkanlığı 77 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 0 

Sağlık Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı 

71 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

62 9 

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı 87 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 10 

Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 58 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

50 8 

Boyabat İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

85 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

71 14 

Eğitim Fakültesi  81 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

48 33 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi  96 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

87 9 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi  96 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

69 27 

İlahiyat Fakültesi  77 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 0 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 77 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 0 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 90 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Spor Bilimleri 
Fakültesi  94 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

81 13 
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Su Ürünleri 
Fakültesi  75 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

60 15 

Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

92 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

90 2 

Yabancı Diller 
Meslek 
Yüksekokulu 

79 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü  92 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Ayancık Meslek 
Yüksekokulu  92 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

92 0 

Boyabat Meslek 
Yüksekokulu  98 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 21 

Durağan Meslek 
Yüksekokulu  73 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

90 -17 

Gerze Meslek 
Yüksekokulu  85 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

75 10 

Meslek Yüksekokulu  83 
İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

71 12 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 90 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

85 5 

Türkeli Meslek 
Yüksekokulu 75 

İç kontrol sistemi kontrol ortamına 
yönelik gelişiminin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

 

İç kontrol sisteminin temelini oluşturan kontrol ortamı bileşeni bölümünde verilen 

cevaplar baz alındığında 2019 yılına ait Üniversitemiz kontrol ortamı genel puanı % 84 olarak 

hesaplanmıştır. Bu puan, Üniversitemizde kontrol ortamı gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu ve kontrol ortamı standartları ve şartlarının uygulanmasının yerleştiği, kontrol ortamı 

ile ilgili uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesinin 

uygun olacağının göstergesidir.  

2018 yılına ait Üniversitemiz kontrol ortamı genel puanı % 75 olarak hesaplanmıştı. 

2019 - 2018 yılları arasındaki genel pozitif fark bu gelişimin kanıtıdır.  
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II.2. Risk Değerlendirme  

İç kontrol sisteminin ikinci bileşeni olan risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin 

gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin 

belirlenmesi sürecidir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve 

hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan potansiyel riskleri değerlendirir. 

Bu süreç risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, risklere cevap verilmesi, risklerin gözden 

geçirilmesi ve raporlanması aşamalarından oluşmaktadır. 

Soru formunda risk değerlendirmeye ilişkin Üniversitemiz Birimlerinin verdikleri öz 

değerlendirme puanları Tablo 4’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4: İç Kontrol Sistemi Risk Değerlendirmeye Yönelik Değerlendirme Puanları 

BİRİM 

2019 
YILI 

PUANI 
(%) 

AÇIKLAMA 

2018 
YILI 

PUANI 
(%) 

DEĞİŞİM 
% 

İç Denetim Birimi 56 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

44 12 

Genel Sekreterlik 81 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

81 0 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

81 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

56 25 

Bilgi Edinme Birimi 66 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

66 0 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 81 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

59 22 

Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü 75 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

75 0 

Hukuk Müşavirliği 66 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

66 0 



Sinop Üniversitesi 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  
 

 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 88 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

66 22 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

69 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

59 10 

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 88 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

50 38 

Personel Daire 
Başkanlığı 81 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

63 18 

Sağlık Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı 

41 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

44 -3 

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı 88 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

72 16 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 

69 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

69 0 

Boyabat İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

25 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

0 25 

Eğitim Fakültesi  81 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

13 68 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi  91 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi.  

94 -3 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi  56 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

19 37 

İlahiyat Fakültesi  69 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

59 10 
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Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 63 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

63 0 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 69 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Spor Bilimleri 
Fakültesi  94 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

28 66 

Su Ürünleri 
Fakültesi  63 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

56 7 

Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

88 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

78 10 

Yabancı Diller 
Meslek 
Yüksekokulu 

84 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

 
yeni birim 

Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü  94 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Ayancık Meslek 
Yüksekokulu  78 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

66 12 

Boyabat Meslek 
Yüksekokulu  84 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

63 21 

Durağan Meslek 
Yüksekokulu  63 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

78 -15 

Gerze Meslek 
Yüksekokulu  69 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

63 6 

Meslek 
Yüksekokulu  100 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

38 62 
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Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

69 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

75 -6 

Türkeli Meslek 
Yüksekokulu 34 

İç kontrol sistemi risk 
değerlendirmeye yönelik 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

 

 

Risk değerlendirme bölümünde verilen cevapların genel ortalaması alındığında 

Üniversitemizin bu bölüm ile ilgili seviye düzeyinin % 73 olduğu belirlenmiştir.  Bu puan, 

Üniversitemizde risk değerlendirme gelişiminin orta seviyede olduğunun,  risk 

değerlendirme standartları ve şartlarının uygulanmaya başlanıldığı, risk değerlendirme ile ilgili 

eksik noktaların tamamlanması ve bileşenin geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmesi 

gerektiğinin göstergesidir. 

2018 yılına ait Üniversitemiz risk değerlendirme genel puanı % 59 olarak hesaplanmıştı. 

2019 - 2018 yılları arasındaki genel pozitif fark bu gelişimin kanıtıdır.  

II.3. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri, kurumun hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan 

risklerin yönetilmesi ve kabul edilebilir düzeye indirilmesi amacıyla belirlenen politika ve 

prosedürlerdir. Risklerle karşılaşma olasılığının azaltılması ve meydana gelen aksaklıkların 

nedenlerinin tespit edilerek bir daha tekrar edilmemesi ve dersler ve sonuçlar çıkarılabilmesi 

için kontrol faaliyetleri yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kontrol faaliyetleri, gerek 

yönetim gerekse de ilgili tüm kurum personeli tarafından rutin olarak yürütülen faaliyetlerin bir 

parçası olarak değerlendirilmeli ve kurumun bütün birimlerinde ve her seviyede uygulanan 

yöntemleri ve politikaları kapsamalıdır. 

Soru formunda kontrol faaliyetlerine ilişkin Üniversitemiz Birimlerinin verdikleri öz 

değerlendirme puanları Tablo 5’te gösterilmektedir. 
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Tablo 5: İç Kontrol Sistemi Kontrol Faaliyetlerine Yönelik Değerlendirme Puanları 

BİRİM 

2019 
YILI 

PUANI 
(%) 

AÇIKLAMA 

2018 
YILI 

PUANI 
(%) 

DEĞİŞİM 
% 

İç Denetim Birimi 67 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

67 0 

Genel Sekreterlik 92 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

92 0 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

79 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

71 8 

Bilgi Edinme Birimi 83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

83 0 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 79 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

75 4 

Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü 88 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

88 0 

Hukuk Müşavirliği 83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

83 0 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

71 12 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

71 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

67 4 

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 100 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

75 25 

Personel Daire 
Başkanlığı 75 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

71 4 
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Sağlık Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı 

92 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

71 21 

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı 83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

79 4 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 

83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

63 20 

Boyabat İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

67 16 

Eğitim Fakültesi  88 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

67 21 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi  63 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

92 -29 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi  88 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

88 0 

İlahiyat Fakültesi  79 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

79 0 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 75 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

71 4 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

yeni birim 

Spor Bilimleri 
Fakültesi  92 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

88 4 

Su Ürünleri 
Fakültesi  92 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

71 21 
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Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

79 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

96 -17 

Yabancı Diller 
Meslek 
Yüksekokulu 

71 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

yeni birim 

Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü  71 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

yeni birim 

Ayancık Meslek 
Yüksekokulu  88 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

100 -12 

Boyabat Meslek 
Yüksekokulu  100 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

71 29 

Durağan Meslek 
Yüksekokulu  96 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

96 0 

Gerze Meslek 
Yüksekokulu  75 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

63 12 

Meslek 
Yüksekokulu  75 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. 

75 0 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

83 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

83 0 

Türkeli Meslek 
Yüksekokulu 79 

İç kontrol sistemi kontrol 
faaliyetlerine yönelik gelişimin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

yeni birim 

 

Kontrol faaliyetleri bölümünde verilen cevapların genel ortalaması alındığında 

Üniversitemizin bu bölüm ile ilgili seviye düzeyinin % 82 olduğu belirlenmiştir.  Bu puan, 

Üniversitemizde kontrol faaliyetleri gelişiminin yüksek seviyede olduğunun ve kontrol 

faaliyetleri ve şartlarının uygulanmasının yerleştiği, kontrol faaliyetleri ile ilgili uygulamanın 

biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesinin uygun olacağının 

göstergesidir.  
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2018 yılına ait Üniversitemiz kontrol faaliyetleri genel puanı % 78 olarak hesaplanmıştı. 

2019 - 2018 yılları arasındaki genel pozitif fark bu gelişimin kanıtıdır.  

 

II.4. Bilgi ve İletişim  

Kamu iç kontrol standartlarından biri olan bilgi ve iletişim; kontrol ortamı, risk 

değerlendirme, kontrol faaliyetleri ve izleme arasındaki bağlantıyı bilgi paylaşımı ve iletişim 

yoluyla sağlar. Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişiye belirli bir formatta ve 

zamanında iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini içerir. Ayrıca bilgi ve 

iletişim; yalnızca bilginin üretim ve transferi aşamalarını değil aynı zamanda üretilen bilgi, 

belge ve dokümanların kaydedilmesi, dosyalanma, arşivlenme ve muhafaza edilme 

faaliyetlerini de kapsamaktadır. 

Soru formunda bilgi ve iletişime ilişkin Üniversitemiz Birimlerinin verdikleri öz 

değerlendirme puanları Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6: İç Kontrol Sistemi Bilgi ve İletişime Yönelik Değerlendirme Puanları 

BİRİM 

2019 
YILI 

PUANI 
(%) 

AÇIKLAMA 

2018 
YILI 

PUANI 
(%) 

DEĞİŞİM 
% 

İç Denetim Birimi 100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

91 9 

Genel Sekreterlik 96 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

96 0 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

91 9 

Bilgi Edinme Birimi 91 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

91 0 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 86 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 9 

Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü 73 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin orta 
seviyede olduğunun göstergesi. 

73 0 
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Hukuk Müşavirliği 91 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

91 0 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 91 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

86 5 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

82 
İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

77 5 

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

100 0 

Personel Daire 
Başkanlığı 100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

86 14 

Sağlık Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı 

100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

50 50 

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı 91 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

91 0 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 

41 
İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin düşük 
seviyede olduğunun göstergesi. 

27 14 

Boyabat İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

64 36 

Eğitim Fakültesi  77 
İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

59 18 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi  86 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

100 -14 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi  100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

55 45 

İlahiyat Fakültesi  68 
İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin orta 
seviyede olduğunun göstergesi. 

68 0 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 86 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

86 0 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 96 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

yeni birim 

Spor Bilimleri 
Fakültesi  100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

96 4 

Su Ürünleri 
Fakültesi  96 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

82 14 

Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

91 9 

Yabancı Diller 
Meslek 
Yüksekokulu 

86 
İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü  96 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

yeni birim 

Ayancık Meslek 
Yüksekokulu  91 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

82 9 

Boyabat Meslek 
Yüksekokulu  100 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

82 18 

Durağan Meslek 
Yüksekokulu  77 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

91 -14 

Gerze Meslek 
Yüksekokulu  86 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

86 0 

Meslek 
Yüksekokulu  82 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

91 -9 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

96 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. 

96 0 

Türkeli Meslek 
Yüksekokulu 73 

İç kontrol sisteminde bilgi ve 
iletişime yönelik gelişimin orta 
seviyede olduğunun göstergesi. 

yeni birim 
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Bilgi ve iletişim bölümünde verilen cevapların genel ortalaması alındığında 

Üniversitemizin bu bölüm ile ilgili seviye düzeyinin % 89 olduğu belirlenmiştir.  Bu puan, 

Üniversitemizde bilgi ve ileşitim gelişiminin yüksek seviyede olduğunun ve bilgi ve iletişim 

şartlarının uygulanmasının yerleştiği, bilgi ve iletişim ile ilgili uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesinin uygun olacağının göstergesidir.  

2018 yılına ait Üniversitemiz bilgi ve ileşitim genel puanı % 82 olarak hesaplanmıştı. 

2019 - 2018 yılları arasındaki genel pozitif fark bu gelişimin kanıtıdır.  

 

II.5. İzleme  

İzleme, iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin doğru bir şekilde tasarlanıp 

tasarlanmadığının, sistemin işleyişinde hata aksaklıklar bulunup bulunmadığının, iç kontrol 

sisteminin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesidir. İç kontrol amaçlarına ulaşabilmenin 

güvence altına alınabilmesi için yeterli bir gözetimin uygulanması gerekmektedir.  

İç kontrol sistemine ilişkin sorunları zamanında tespit edip giderebilmek, iç kontrol 

sisteminin etkinliğini düzenli aralıklarla teyit etmek ve iç kontrol güvence beyanları için kanıt 

oluşturmak için idarelerce yapılan iş ve işlemlerin sürekli olarak izlenmesi, gözden geçirilmesi 

ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Soru formunda izlemeye ilişkin Üniversitemiz Birimlerinin verdikleri öz değerlendirme 

puanları Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7: İç Kontrol Sistemi İzlemeye Yönelik Değerlendirme Puanları 

BİRİM 

2019 
YILI 

PUANI 
(%) 

AÇIKLAMA 

2018 
YILI 

PUANI 
(%) 

DEĞİŞİM 
% 

İç Denetim Birimi 79 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

79 0 

Genel Sekreterlik 100 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

100 0 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

64 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

43 21 
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Bilgi Edinme Birimi 86 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

86 0 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 50 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

50 0 

Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü 71 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

71 0 

Hukuk Müşavirliği 86 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

86 0 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 79 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

64 15 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

50 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

50 0 

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 100 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

100 0 

Personel Daire 
Başkanlığı 100 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

64 36 

Sağlık Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı 

100 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

14 86 

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı 79 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

79 0 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 

43 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

43 0 

Boyabat İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

100 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

100 0 

Eğitim Fakültesi  57 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

36 21 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi  100 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

100 0 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi  100 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

43 57 

İlahiyat Fakültesi  57 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

43 14 
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Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 64 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

64 0 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 50 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Spor Bilimleri 
Fakültesi  93 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

57 36 

Su Ürünleri 
Fakültesi  57 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

79 -22 

Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

100 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

86 14 

Yabancı Diller 
Meslek 
Yüksekokulu 

93 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü  100 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

 

Ayancık Meslek 
Yüksekokulu  79 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

79 0 

Boyabat Meslek 
Yüksekokulu  100 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin en yüksek 
seviyede olduğunun göstergesi. 

64 36 

Durağan Meslek 
Yüksekokulu  64 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

86 -22 

Gerze Meslek 
Yüksekokulu  71 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. 

64 7 

Meslek 
Yüksekokulu  79 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

64 15 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

50 
İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. 

50 0 

Türkeli Meslek 
Yüksekokulu 79 

İç kontrol sisteminde izlemeye 
yönelik gelişimin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. 

yeni birim 

 

İzleme bölümünde verilen cevapların genel ortalaması alındığında Üniversitemizin bu 

bölüm ile ilgili seviye düzeyinin % 78 olduğu belirlenmiştir.  Bu puan, Üniversitemizde izleme 

gelişiminin yüksek seviyede olduğunun ve bilgi ve iletişim şartlarının uygulanmasının 
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yerleştiği, bilgi ve iletişim ile ilgili uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler 

yapılabileceğinin değerlendirilmesinin uygun olacağının göstergesidir.  

2018 yılına ait Üniversitemiz izleme genel puanı % 69 olarak hesaplanmıştı. 2019 - 

2018 yılları arasındaki genel pozitif fark bu gelişimin kanıtıdır.  

 

III-DİĞER BİLGİLER 
                                                                                                                                                     

III. 1. İç Denetim Sonuçları 

 2019 Yılında iki ayrı birimle ilgili program dışı inceleme görevi yürütülmüş; Deniz 

Yıldızları Anaokulu ile ilgili önceki yılda tamamlanamayan inceleme görevi tamamlanmış ve 

düzenlenen İnceleme Raporu 02.08.2019 tarihinde Rektörlük Makamına sunulmuştur. Uzman 

desteği alınması gerektiği için önceki yılda tamamlanamayan Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığının 2 yıllık mali işlemlerinin incelenmesi görevi tamamlanmış ve düzenlenen 

İnceleme Raporu 09.01.2020 tarihinde Rektörlük Makamına sunulmuştur.  

III.2.  Dış Denetim Sonuçları 

 2019 yılsonu itibariyle; 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği çerçevesinde yapılan incelemeler 

sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:  

Üniversitenin 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 2019 yılı Faaliyet 

Raporunda, İdarenin misyonu ve vizyonu belirtilmiştir. Bu nedenle personelin tamamının 

idarenin misyon ve vizyonundan haberdar olduğu kanaatine varılmıştır. Misyonun 

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerce yürütülecek görevler yazılı 

olarak tanımlanmıştır.  

İç kontrol sistemi yönetim tarafından sahiplenilmekte, iç kontrol sisteminin personel 

tarafından sahiplenilmesi ve gerekli kabulü görmesi için de üniversite bünyesinde hizmet içi 

eğitimler verildiği beyan edilmiştir. İç Kontrol Uyum Eylem Planında iç kontrol sistemi ve 

işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi için eğitim ve bilgilendirme 

faaliyetlerine devam edileceği belirtilmiştir. 
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 Üniversitenin 2018-2022 Stratejik planı üniversitenin kendi birimleri ve personelinin 

katkılarıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Kurum organizasyon yapısı içerisinde 

görev, yetki ve sorumluluklar özellikle Kalite Çalışmaları kapsamında açık bir şekilde tespit 

edilmiştir. Yetkiler ve yetki devrinin sınırları kısmen kanunda belirtilen yetkiler çerçevesinde 

belirlenmiştir.  

Uyum Eylem Planı hazırlandıktan sonra üst yöneticinin onayı ile İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu görevlendirilmiştir. Ancak İç Kontrol Uyum Eylem Planının uygulanması 

ve iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluğun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının üzerinde 

bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Üniversite İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Strateji Daire Başkanlığınca 

hazırlanmış olup; eylem planı için öneriler kısmında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulunun aktif olarak toplanması gerektiği ve varsa rapora ilişkin gerekli güncellemeleri 

yapmaları gerektiği İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunda belirtilmiştir.  

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme 

sonuçları yıllık olarak hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunda izlenmektedir. 

Her görev için eğitim ihtiyacı belirlenmiş, planlı bir eğitim faaliyeti yürütülmüştür. 

 Ön Mali Kontrol Sistemi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun 

olarak kurulmuş olup, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Alt Biriminin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönerge hazırlanmıştır. Yönerge doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleşmektedir. İç 

kontrol sistemi yıllık olarak değerlendirilmektedir.  

Üniversite 2019 yılında planlanan hedef ve göstergelerine ulaşmak için ihtiyaç 

duydukları kaynakları gösteren Performans Programını oluşturmuştur. Bütçelerini stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak hazırlamışlardır. Görev ayrılığı ilkesine genel olarak 

uyulmuştur. Yapılan iş ve işlemler yöneticiler tarafından mevzuattaki düzenlemeler dikkate 

alınarak genel anlamda kontrol edilmektedir.  

Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmektedir. Yöneticiler 

ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında 

ulaşabilmektedir. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz 

yapma imkanı sunacak bir yönetim bilgi sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde 
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kurulmuştur. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı Otomasyon Sistemlerinden ihtiyaç duyulduğu 

zaman gerekli bilgi ve raporlar alınmaktadır. 

 İdare, stratejik plan ve performans programında amaçlarını, hedeflerini, stratejilerini, 

varlıklarını, yükümlülüklerini ve performans programlarını kamuoyuna açıklamıştır. Faaliyet 

sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmiş ve duyurulmuştur. 2019 yılı 

bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler 

kamuoyuna açıklanmıştır.  

Üniversitede; gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, 

sınıflandırıldığı ve dosyalandığı Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır.  

Üniversitede iç denetim birimi oluşturulmuş ve İç Denetim Birim Başkanlığının işleyişi 

ile iç denetçilerin ve üst Yöneticinin iç denetime ilişkin görev yetki ve sorumluluklarına yönelik 

esas ve usulleri düzenleyen bir yönerge çıkarılmıştır. 

 

III.3. Diğer Bilgi Kaynakları 
 

Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler 

 Üniversitemizde 2019 yılı içerisinde ön mali kontrole tabi tutulan mali karar ve 

işlemlerin tür ve tutar itibariyle Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 9: 2019 Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler 

İhaleyi Yapan 
Birimin Adı İşin Türü KDV’siz 

Sözleşme Bedeli 
Uygunluk 
Durumu 

Sağlık Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı 

Sinop Üniv. Merkez ve Gerze 
Yemekhaneleri için 220.000 
Adet Yemek Hizmet Alımı 

2.178.000,00 TL Uygun 
Görüldü 

Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Sinop Ünv. Eğitim Fak. 
Binası Kalan İnş. İşlerinin 
Bitirilmesi İşi 

1.8265.171,65 TL 
Uygun 

Görüldü 

 

Kişi ve/veya İdarelerin Talep ve Şikayetleri 

 Her türlü hata, usulsüzlük, yolsuzluk ile ilgili ihbar ve şikâyetler ile istek ve bilgi edinme 

talepleri “CİMER ve Bilgi Edinme Birimi” kanalları aracılığı yapılmıştır. Bilgi Edinme 
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Birimimize iletilen CİMER ve Bilgi Edinme başvurularına Bilgi Edinme Kanunu gereğince 

intikal tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, dilekçelere ise Dilekçe Kanunu gereğince 30 

gün içerisinde cevap verilmektedir. 

 2019 yılı içerisinde: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ve Bilgi 

Edinme Birimi aracılığı 121 başvuru, Toplamda (reddedilen başvurular, diğer kurum ve 

kuruluşlara yönlendirilen başvurular olmak üzere) 203 adet başvuru iletilmiş olup tüm 

başvurular kanuni süreleri içerisinde cevaplanarak başvuru sahipleri Bilgi Edinme Birimimiz 

tarafından bilgilendirilmişlerdir.  

  

Diğer Bilgiler 

 

IV. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 

 Üniversitemizde İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu 

sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi ve farkındalığın sağlanması için 

Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi Yaşar UZUN tarafından 17-18/11/2015 tarihlerinde “İç 

Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi Eğitimi” verilmiştir. Söz konusu eğitime Harcama 

Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ile her birimden iç kontrolde yetkilendirilen bir idari 

personelin katılımı sağlanmıştır.  

İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurularak eylem planının süresinde 

uygulanabilmesi amacıyla değişen personel durumuna göre “İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” ile “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlama Grubu” 13/11/2015 tarihli 65116654.612.01-2990 sayılı yazı ile yeniden 

belirlenmiştir. 

 İç Kontrol Sisteminin oluşturulması, yönetimi ve izlenmesi çalışmalarının elektronik 

ortamda yürütülmesi, sistemin daha etkin yönetilmesi ve izlenmesi için yazılım satın alınmış, 

söz konusu yazılımın kullanımına ilişkin 30-31/05/2016 tarihlerinde yazılım şirketi tarafından 

“Uygulamalı İç Kontrol Eğitimi” verilmiştir. Eğitime, her birimden iç kontrolde görevlendirilen 

birim temsilcisi ve birim yetkililerinin katılımı sağlanmıştır. 

 Sistemin kullanımına ilişkin 03-06/12/2018 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca çalışma programı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Eğitime birim iç kontrol 
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temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır. Söz konusu eğitimde, sistemin kullanımına değinilmiş, 

temsilcilere günümüze kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, işin eksik kalan 

yanlarından ve yapılması planlanan faaliyetlerden bahsedilmiştir. Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının kullanımında olan sistem, tüm birimlerde iç kontrol temsilcisi ve yetkililerine 

şifre verilerek kullanım hakkı sağlanmıştır.  Bu süreçte yapılan yazışmalar, birimlerle birebir 

yapılan çalışma ve görüşmelerle; sisteme kurum teşkilat şeması oluşturulmuş, birimlerde 

çalışan unvanlar girilmiş, ana süreç, süreç ve alt süreçlerin belirlenmiş, iş akış şemalarının 

oluşturulmuş, risk-kontrollerin girilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 

İlişkin Usul ve Esaslar ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda; iç kontrol 

sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken 

çalışmaların belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Sinop Üniversitesi 2019-2020 Dönemi Kamu 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı"  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 

04/01/2019 tarihli ve E.411 sayılı yazısı ile tüm birimlere gönderilmiştir. 

 İç kontrol sisteminin değişen koşullar, kaynaklar ve riskler bağlamında hedeflere 

ulaşmayı ne derece kolaylaştırdığını ve sistemin idaredeki gelişmişlik düzeyini belirlemek 

amacıyla hazırlanan soru formu, Üniversitemiz İç Kontrol Birim Yetkililerince cevaplanmış 

olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca konsolide edilerek "Sinop Üniversitesi 2018 Yılı 

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu" oluşturulmuştur. Söz konusu rapor 

https://www.sinop.edu.tr/Birimlerimizden/5110 adresinde yayımlanmış ayrıca 08/02/2019 

tarihli ve E.4390 sayılı yazı ile tüm birimlere gönderilmiştir. 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tüm birimlere gönderdiği 26/03/2019 tarihli ve 

E.9186 sayılı yazı ile Üniversitemizde çalışan tüm personelin emeklilik, nakil, istifa, 

memuriyetten çıkarılma, görevden uzaklaştırma, uzun süreli sağlık izni ve geçici görev gibi 

nedenlerle görevlerinden ayrılmaları halinde devir ve teslim işlemlerinde; Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile Kamu İç Kontrol Rehberi mevzuatına uygunluğun sağlanması ve 

uygulama bütünlüğünün olması amacıyla “Görev Devri Rapor Formu” oluşturulmuş ve 

uygulanması istenmiştir. 

 15/05/2019 Çarşamba günü 09:00- 11:00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi Konferans 

Salonunda yapılan çalışma programında Birim İç Kontrol Temsilcilerine; 

http://ickontrol.sinop.edu.tr url adresinde kullanmakta olduğumuz KİOS'a, Birim teşkilat 

şemalarının girilmesi/güncellenmesi, birimdeki mevcut unvanların girilmesi/güncellenmesi, 
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birim ve unvan tanımlarının yüklenmesine ilişkin bilgilendirme yapılmış ve sözü geçen 

işlemlerin birimlerce 31 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanması sağlanmıştır. 

 Yine iç kontrol çalışmaları doğrultusunda; Üniversitemizde risk yönetimi stratejisinin 

belirlenmesi, risk yönetimine ilişkin organizasyon yapısının oluşturulması, risklerin tespit 

edilmesi, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ile raporlama prosedürlerinin belirlemesine 

ilişkin usul ve esasları kapsayan; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç 

kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Genel 

Tebliği ve Kamu İç Kontrol Rehberine dayanılarak hazırlanan "Sinop Üniversitesi Risk 

Yönetimi Yönergesi" Üniversitemiz Senatosunun 16/05/2019 tarihli ve 2019/67 no'lu Kararı 

ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve http://sgdb.sinop.edu.tr/Duyurular-3297 adresinde 

yayımlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 22/05/2019 tarihli ve E.14444 sayılı 

yazısı ile Yönergenin tüm personele duyurulması sağlanmıştır. 

 Sinop Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesine göre tüm birimleri kapsayan; İdare Risk 

Koordinatörü, İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Süreç Sorumlusu, Birim Risk Koordinatörü, 

Birim Risk Yönetim Ekibinin oluşturulmasına ilişkin 28/11/2019 tarihli ve E.31426 sayılı 

Rektörlük Oluru alınmıştır. 

 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 

hedefleyen; 

- "Sinop Üniversitesi 2019 Yılı Birinci 6 Aylık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu" 30/07/2019 tarihli ve E.19536 sayılı Rektörlük Oluru ile 

oluşturulmuştur. 

- "Sinop Üniversitesi 2019 Yılı İkinci 6 Aylık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu" 23/12/2019 tarihli ve E.33781sayılı Rektörlük Oluru ile 

oluşturulmuştur. 

 Üniversitemizce oluşturulan eylem planları aşağıdaki gibidir: 

 Sinop Üniversitesi 2009-2010 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı, 
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 Sinop Üniversitesi 2017-2018 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı, 

 Sinop Üniversitesi 2019-2020 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı. 

 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER 
V.1. Güçlü Yönler 

Kontrol Ortamı  

- İç kontrol hakkında farkındalığın oluşturulmuş olması ve 
işleyişin devam etmesi, 

- Kamu İç Kontrol Sistemine (KİOS) geçilmiş olması, 
- Yazılı olarak belirlenmiş misyona Üniversite ana sayfasında 

da yer verilerek, misyonun benimsetilmeye çalışılması, 
-  Sinop Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve 

İmza Yetkilerini Düzenleyen Usul ve Esaslar ile yetkiler ve 
yetki devrinin sınırlarının belirlenmiş olması, 

- Genç ve dinamik bir idari kadronun var olması, 
- Sinop Üniversitesi İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin 

İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar dahilinde muvafakat 
hakkının sağlanması,  

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında herkese 
uygun kadro dereceli ilana çıkılması. 

- Personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını bildirmeye 
yönelik her yıl Personel Memnuniyet Anketinin yapılıyor 
olması, 

- Birim görev tanımlamaları ile unvan görev tanımlamalarının 
yapılmış olması, 

- Sinop Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesinin 
uygulamaya konulmuş olması, 

- Sinop Üniversitesi Etik Değerler Ve İlkeler Belgesinin 
yürürlüğe girmiş olması, 

- Görev Devri Yetki Formunun oluşturulmuş ve uygulamaya 
geçilmiş olması. 

Risk Değerlendirme 

- Performans Programı ve performans esaslı bütçe 
uygulamalarının kurum düzeyinde etkin biçimde 
yürütülmesi, 

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca performans programında 
yer alan hedeflere ulaşma düzeyini belirlemek adına 
birimlerimizden üçer aylık dönemler halinde veriler 
toplanarak sisteme işleniyor olması, 
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- Birimlerde yürütülen faaliyetlerin performans programı ile 
belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu olması, 

- Risk Strateji Belgesi hazırlanıp onaylatılarak, belgenin tüm 
çalışanlara duyurulmuş olması, 

- Birim Risk Koordinatörleri, Birim Risk Yönetim Ekipleri, 
İdare Risk Koordinatörü, İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile 
Süreç Sorumlusunun belirlenerek risklerin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi çalışmalarının tüm birimleri kapsayacak 
şekilde hayata geçirilmiş olması, 

- İş akışlarına ait risk ve kontrollerin ilgili birim personelinin 
katkılarıyla belirlenerek kullanılan KİOS programına girilmiş 
olması. 
 

Kontrol Faaliyetleri 

- Mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması ve 
kontrol edilmesi süreçlerinin görevler ayrılığı ilkesi 
doğrultusunda yerine getiriliyor olması, 

- Üniversitede yapılan tüm faaliyet ve mali kararlara ilişkin 
standart iş akışlarının oluşturulmuş olması, 

- İş akışlarına ait risk ve kontrollerin ilgili birim personelinin 
katkılarıyla belirlenmiş olması, 

- Görev Devri Yetki Formunun oluşturulmuş ve uygulamaya 
geçilmiş olması. 

Bilgi ve İletişim 

- Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS)  geçilmiş 
olması, 

- CİMER ve Sinop Üniversitesi Bilgi Edinme Birimine yapılan 
(bilgiedinme@sinop.edu.tr) başvuruların alınıyor ve yasal 
süreleri içinde yanıtlanıyor olması, 

- Üniversite web sayfadan dilek-istek kutusuna görüş 
yazılabilmesi,  

- Personel memnuniyet anketi uygulanması,  
- Öğrenci memniyet anketi uygulanması, 
- Dış paydaş memnuniyet anketi uygulanması, 
- Rektörlük Makamının haftanın belli günü talep eden 

personelle görüşme imkanı sağlanması, 
- İş süreç takvimlerinin oluşturulmuş ve uygulanıyor olması, 
- Sinop Üniversitesi Elektronik ve Belge Yönetim Sistemi ve 

İmza Yetkilerini Düzenleyen Usul ve Esasların yürürlüğe 
girmiş olması. 

İzleme - İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol 
yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin 



Sinop Üniversitesi 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  
 

 

alınması konusunda birimlerle sürekli iletişim içinde 
olunması. 

- Yıllık İç Kontrol Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve 
roporda yer alan İyileştirmeye Açık Alanlar kısmında yazılı 
eksikliklerin giderilmeye çalışılması, 

 

V.2. İyileştirmeye Açık Alanlar 

Kontrol Ortamı  
- Hassas görevler alanında çalışma yapılmamış olması, 
- Performans değerlendirmesine göre önlem veya 

ödüllendirme mekanizmasının olmaması. 

Risk Değerlendirme 
- Risk Eylem Planlarının oluşturulmamış olması, 
- Tespit edilen risklerde değişiklik olup olmadığı ya da yeni 

risklerin ortaya çıkıp çıkmadığının gözden geçirilmemesi,  

Kontrol Faaliyetleri 

- Kontrol faaliyetleri yapılırken fayda-maliyet analizinin 
geliştirilmesi, 

- Kontrol faaliyetlerinin etkinliğinin düzenli olarak gözden 
geçirilmemesi. 

Bilgi ve İletişim 

- Personel, öğrenci ve cihaz sayısındaki artışa bağlı olarak 
internet erişim hızı ile ana uç hızının yükseltilmesine ihtiyaç 
duyulması, 

- Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında yazılım ve 
bilişim sistemlerinde güvenlik taraması testlerinin yapılması, 

- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sürecine geçilmesi 
gerekliliği. 

İzleme 

- Değişen personel durumuna göre, İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama 
Grubunun revize edilmesi ve adı geçen kurul ve grubun iç 
kontrol sisteminin yapısı ve işleyişini düzenli olarak izlemesi 
ve değerlendirmesi, 

- İç Denetim kadrosunun tamamlanması, 
- İç Denetim Raporunun hazırlanması ve rapora ilişkin eylem 

planının uygulanması, izlenmesi.  
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V.3. Eylem İçin Öneriler 
 

Bu bölüme V.2. İyileştirmeye Açık Alanlar kısmında değinilmiş olup, Üniversitemizde 

etkin bir iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi, üst yöneticinin 

liderliğinde, tüm birimlerimizde, birim düzeyinde eğitim ve farkındalık çalışmalarının 

yapılmasını gerektirmektedir. 

 

VI. Ek-1 İç Kontrol Soru Formu  
 

No Sorular 
   

   
 E

ve
t1

 

   
   

  H
ay

ır2
 

  G
el

işt
iri

lm
ek

te
3  

Açıklama 

Puan   2   0   1  

 KONTROL ORTAMI     

KONTROL ORTAMI: Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin diğer unsurlarına temel oluşturan genel bir 
çerçeve sağlamaktadır. Misyonun belirlenmesini, kurum personeline duyurulmasını ve bunlarla uyumlu bir 
organizasyon yapısının ve kurumsal kültürün oluşturulmasını tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. 
Kontrol ortamı üzerinde etkili temel unsurlar kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, 
iç kontrole yönelik destekleyici tutum, insan kaynakları yönetimi için yazılı kurallar ve uygulamalar, kurumsal 
yapı, yönetim felsefesi ve iş yapma biçimi olarak sayılabilir.  

Detaylı açıklamalar Kamu İç Kontrol Rehberinin Kontrol Ortamı Bölümünde yer almakta olup 
aşağıdaki soruları cevaplamadan önce lütfen ilgili bölümü okuyunuz. 

1 Biriminizde Kamu İç Kontrol 
Standartları bilinmekte mi? 

 (Bu konuda farkındalığı artırmak 
amacıyla eğitimler verilmesi ve 
toplantılar düzenlenmesi uygun 
olacaktır.) 

    

2 Biriminizde iç kontrol sistemi ve 
işleyişine ilişkin olarak yönetici ve 
personelin farkındalık ve sahiplenilmesini 
arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor 
mu? 

Örneğin; iç kontrole ilişkin periyodik 
bilgilendirme toplantıları yapılması, 
tanıtım broşürleri hazırlanması, iç 

    

 
1 “Evet” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde kanıtlara(iç düzenlemeler, yapılmış faaliyetlerin 
detayları vb.) yer verilmelidir. 
2  “Hayır” seçeneği işaretlenmiş ise “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmelidir. 
3  “Geliştirilmekte” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalar (planlanan 
faaliyetlerin detayları vb.) yapılmalıdır. 
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kontrolün hizmet içi eğitim programlarına 
dahil edilmesi,  iç kontrole ilişkin bilgi ve 
belgelere birimin web/intranet 
sayfasında kolay erişilebilir şekilde yer 
verilmesi gibi çalışmalar yürütülmekte mi? 

3 Biriminizin her düzeydeki yönetici ve 
personeli, etik davranış ilkeleri ve bu 
ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında 
bilgilendiriliyor mu? 

Örneğin, kamu etik kurallarının 
içselleştirilmesi yönünde verilen 
eğitimlere ve düzenlenen toplantılara 
yönetici ve personelin katılımı sağlanıyor 
mu?  

(Etik davranış ilkelerinin, biriminiz 
personeli için düzenlenen uygulanan 
temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim 
programlarında yer alması uygun 
olacaktır.) 

    

4 Biriminizin her düzeydeki yönetici ve 
personeli, etik dışı davranış durumunda 
uygulanacak yaptırımlar hakkında 
bilgilendirilmekte midir?  

 (Bu soruya “evet” cevabı verilmiş ise 
bu farkındalığın nasıl sağlandığı 
açıklanmalıdır.) 

   
 

 

5 Biriminizde vatandaşa doğrudan 
sunulan hizmetlerle ilgili süre ve yöntem 
konusunda bir standart geliştirildi mi? 

(Bu soru cevaplandırılırken Kamu 
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul 
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında 
yapılan çalışmalar da değerlendirilebilir.) 

    

6 Biriminizin tüm iş ve işlemleriyle ilgili 
çıktılara personelin ve yetkili mercilerin 
erişimleri sağlanıyor mu? 

    

7 Biriminizde personelin ve birimden 
hizmet alanların değerlendirme, öneri ve 
sorunlarını bildirebilecekleri uygun 
mekanizmalar (anket, yüz yüze görüşme, 
toplantı, elektronik başvuru vb.) mevcut 
mu? Etkin olarak kullanılıyor mu? 

(Mevcut ise kullanılan yöntemler 
hakkında kısaca bilgi veriniz.  
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    Düzenlenecek anketlerin gizlilik 
esaslı olması tavsiye edilmektedir.) 

8 Biriminizin misyonu yazılı olarak 
belirlenip, duyuruldu mu?  

(Misyon; ilan panolarında, intranette, 
e-posta yoluyla personele duyurulabilir.) 

 
 

   

9 Biriminizin ve alt birimlerin görev 
tanımlarına yönelik bir 
düzenleme(yönerge, genelge, onay vb.) 
var mı? 

(Bu soruya “Hayır” cevabı verilmişse bu 
işlemlerin ne zaman gerçekleştirilmesinin 
planlandığı belirtilmelidir.) 

 
 

   

10 Biriminizin her düzeydeki yönetici ve 
personeli için görev tanımları yazılı olarak 
belirlendi mi? İlgili yönetici ve personele 
bildirildi mi? 

(Personel görev tanımları, personelin 
görev yaptığı birimin görev tanımı esas 
alınarak hazırlanmalı, ilgili personele 
tebliğ edilmeli ve yılda en az bir kez 
gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. 

Bu soruya cevap verilirken personel 
görev tanımlarının format ve içeriğinin 
belirlenmesine ve belirli aralıklarla 
güncellenmesine yönelik iç düzenleme 
bulunup bulunmadığı da 
değerlendirilmelidir.) 

    

11 Biriminizin organizasyon şeması görev 
dağılımını, hesap vermeye uygun 
raporlama kanallarını gösteriyor mu? 

 
 

   

12 Biriminizin ve alt birimlerin görevleri, 
idarenizin ve biriminizin misyonu ile 
uyumlu mu? 

(Birimin ve alt birimlerin görevlerinin 
misyonla uyumunun sağlanması ve 
değişikliklerin sürekli izlenerek 
organizasyon yapısı ve görevlerin 
değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi 
gerekmektedir.) 

 
 

   

13 Biriminizde hassas görevler ve bu 
görevlere ilişkin prosedürler belirlendi mi?  

(Söz konusu prosedürlerin yazılı olarak 
belirlenmesi, personele duyurulması ve 
hassas görevlere uygun kontrol 
faaliyetlerinin(görevler ayrılığı, rotasyon, 
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yedek personel belirleme vb.) 
belirlenmesi önerilmektedir.) 

14 Biriminizde her düzeydeki yöneticinin, 
verilen görevlerin sonucunu izlemesini 
sağlayacak mekanizmalar oluşturuldu 
mu?  

(“Evet” cevabı verilmiş ise bu 
mekanizmaların neler olduğu (raporlar, iş 
planları, periyodik toplantılar, otomasyon 
programı vs.) belirtilmelidir.) 

 
 

 

 
 

 

  

15 Yazılı olarak belirlenmiş görevde 
yükselme usulleri var mıdır?  

(Söz konusu usullerin personelin 
performansını da dikkate alacak şekilde 
belirlenmesi ve bu usullerden personelin 
haberdar edilmesi gerekmektedir.) 

    

16 Biriminizde her görev için gerekli eğitim 
ihtiyacı belirlenerek, bu ihtiyacı 
giderecek eğitim faaliyetleri her yıl 
planlanarak yürütülmekte mi? 

 
 

   

17 Biriminizin yöneticileri personelin 
yeterliliği ve performansı ile ilgili olarak 
yaptıkları değerlendirmeleri ilgili 
personelle paylaşıyor mu? 

(Yöneticilerin çalışanların 
performansına ilişkin değerlendirme 
sonuçlarını çalışanları ile paylaşmaları 
önerilmektedir.) 

 
 

   

18 Biriminizde performans 
değerlendirmesine göre performansı 
yetersiz bulunan personelin performansını 
geliştirmeye yönelik önlemler alınıyor 
mu?  

(Örneğin, performansı yetersiz görülen 
personelin performansını geliştirmek için 
eğitim verilmesi, teşvik etmek için eksik 
alanları ile ilgili görüşmeler yapılması, 
tecrübeli personelin refakatinde 
görevlendirilmesi gibi önlemler alınıyor 
mu?) 

   
 

 

 

19 Biriminizde yüksek performans 
gösteren personel için geliştirilmiş ve 
uygulanan ödüllendirme mekanizmaları 
var mı? 

(Yüksek performans gösteren personel 
için ödül/motivasyon mekanizmaları 
(yönetici tarafından tüm çalışanlar 
huzurunda takdir edilme, başarı belgesi, 
yurt içi ve yurt dışı kariyer geliştirme 

   
 

 

 



Sinop Üniversitesi 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  
 

 

fırsatlarından yararlandırma vb.) 
geliştirilmesi ve bu kriterlerin tüm 
personele bildirilmesi tavsiye 
edilmektedir.) 

20 Biriminiz personeline yönelik insan 
kaynakları ile ilgili prosedürler (personel 
alımı, yer değiştirme, üst görevlere 
atanma, performans değerlendirmesi 
vb.) var mı? 

  
 

  

21 Biriminizde iş akış süreçlerindeki imza 
ve onay mercileri belirlendi mi? 

(İş akış süreçlerinin belirlenmesi ve bu 
süreçlerdeki imza ve onay mercilerinin 
belirlenmesi ve duyurulması 
önerilmektedir.) 

 
 

   

22 Biriminizde yapılacak yetki devirlerinin 
esasları yazılı olarak belirlendi mi? 

(Yapılacak yetki devirlerinin kapsam, 
miktar, süre ve devredilen yetkinin 
başkasına devredilip devredilemeyeceği 
gibi bilgileri içermesi gereklidir. Ayrıca, 
yetki devri yapılırken yetki ve sorumluluk 
dengesinin korunmasına özen 
gösterilmelidir.) 

 
 

 

   

23 Biriminizde yetki devredilecek personel 
için asgari gereklilikler (bilgi, beceri ve 
deneyim) belirlendi mi? 

    

24 Biriminizde yetki devredilen personelin, 
yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli 
dönemlerde yetki devredene rapor 
vermesine ilişkin düzenleme var mıdır? 

   
 

 

TOPLAM PUAN - KONTROL ORTAMI                 

 RİSK DEĞERLENDİRME     

RİSK DEĞERLENDİRME: Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 
tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Bu bölümde idare, risk algısı ve riskle 
başa çıkabilme kapasitesini aşağıdaki sorular aracılığıyla bir öz değerlendirmeye tabi tutmalıdır. 

Detaylı açıklamalar Kamu İç Kontrol Rehberinin Risk Değerlendirme Bölümünde yer almakta olup 
aşağıdaki soruları cevaplamadan önce lütfen ilgili bölümü okuyunuz. 

1 Performans programında yer alan 
hedeflere ulaşma düzeyinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik raporlama 
prosedürü belirlendi mi?  

“Evet” cevabı verildiyse uygulamada 
izleme ve değerlendirme sürecinin nasıl 
işlediği kısaca açıklanmalıdır. 
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2 Bütçe hazırlık sürecinde stratejik plan 
ve performans programlarına uyumu 
sağlamaya yönelik prosedür var mıdır? 

 (Stratejik planda gösterilen amaç ve 
hedeflerin hangi faaliyet ve projelerle 
gerçekleştirileceği, hangi göstergelerin 
izleneceği ve bu faaliyet ve projeler için 
gerekli kaynak ihtiyacı performans 
programlarında gösterilmektedir. Bu 
nedenle, birimlerin bütçe tekliflerini 
hazırlarken söz plan ve programları 
dikkate almaları gerekmektedir.) 

 
 

 

   

3     Biriminizde yürütülen faaliyetlerin 
stratejik plan ve performans programıyla 
belirlenen amaç ve hedeflerle uyumunu 
sağlamaya yönelik bir prosedür var 
mıdır?  

(Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması bakımından birimler 
faaliyetlerinde idarenin stratejik planı ve 
performans programında belirtilen amaç 
ve hedeflerine odaklanmalıdır.) 

 
 

 

   

4 Biriminiz tarafından görev alanınız 
çerçevesinde idarenizin hedeflerine 
uygun spesifik hedefler belirlendi mi? 

 
 

   

5 Biriminizde, üst yönetici tarafından 
onaylanmış olan risk strateji belgesi tüm 
çalışanlara duyuruldu mu?  

 
 

   

6 Biriminizde risk yönetimine ilişkin görev 
ve sorumluluklar açık bir şekilde ve yazılı 
olarak belirlendi mi? 

(Risk yönetiminde görev ve 
sorumlulukların net olarak belirlenmesi ve 
söz konusu görev ve sorumlulukların 
uygun, yetkin ve yetkilendirilmiş kişilere 
verilmesi, risk yönetimi için güçlü bir alt 
yapı oluşturur.  

İdareniz için Risk Strateji Belgesi 
hazırlanmış ise söz konusu belgede risk 
yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklara 
da yer verilmiş olması gerekir.) 

 
 

 

   

7 Biriminizde riskler, birim/program ve alt 
birim/ operasyonel düzeyinde tespit 
ediliyor mu? 

 
 

  
 

 

8 Biriminizde tespit edilen risklerin, 
muhtemel etkileri ve gerçekleşme 
olasılıkları ölçülüyor mu? 
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(Tespit edilen risklerin olasılık ve etkileri 
ölçülmeli ve rakamla gösterilmelidir.) 

9 Biriminizde tespit edilen riskler, risk 
puanlarına(Etki x Olasılık) veya önem 
derecelerine göre önceliklendiriliyor mu? 

Risklerin önem sırasına göre 
önceliklendirilmesi kaynak tahsisinde 
etkinliği sağlar. 

 
 

   

10 Biriminizde tespit edilen riskler uygun 
araçlarla kayıt altına alınıyor mu? 

(Risklerin kaydedilmesi, verilen kararlar 
için kanıt oluşturulmasına, kişilerin risk 
yönetimi içindeki sorumluluklarını 
görmelerine ve izlenmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Bu soruya “Evet” cevabı verilmiş ise 
risklerin kaydında kullanılan araçlar (risk 
kayıt formu, yazılım vb.)belirtilmelidir.) 

    

11 Biriminizde tespit edilen risklere 
verilecek cevap yöntemi belirlenirken 
fayda-maliyet analizi yapılıyor mu? 

(Risklere verilecek cevaplar 
belirlenirken; cevabın faydasının, 
getireceği maliyetten yüksek olmasına 
dikkat edilmesi gerekmektedir.) 

   
 

 

12 Biriminizde tespit edilen risklerin 
gerçekleşme olasılıklarında veya 
etkilerinde bir değişiklik olup olmadığı ya 
da yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı 
belirli periyotlarla gözden geçiriliyor mu? 

(Tespit edilen riskler risklerin önem 
derecesine göre yılda en az bir kez olmak 
üzere gözden geçirilmelidir.) 

   
 

 

 

13 Risk yönetimi sürecinde personelin 
katkısı alınıyor mu? 

 (Personelin risk yönetim sürecini 
sahiplenmesi ve işlerinin bir parçası olarak 
görmesi, risklere karşı güçlü bir kurumsal 
risk yönetimi sürecinin etkililiğini 
artıracaktır. 

Bu soruya “evet” cevabı verdiyseniz 
bu katkıyı nasıl sağladığınızı açıklayınız.) 

 
 

   

14 Biriminiz yönetici ve personeli risk 
yönetimine ilişkin görev ve 
sorumluluklarının bilincinde mi? 
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(Bu soruya cevap verilirken personelin 
risk yönetimindeki görev ve 
sorumluluklarına ilişkin bilgilendirme ve 
farkındalığın nasıl sağlandığı 
değerlendirilmeli ve bu kapsamda hangi 
araçların kullanıldığı açıklanmalıdır.) 

15 Biriminizin diğer birimlerle ortak 
yürütülmesi gereken riskleri bulunması 
durumda söz konusu risklerin 
yönetilmesine ilişkin olarak ilgili birim ile 
gerekli işbirliği ve iletişim sağlanıyor mu? 

 
 

   

16 Biriminizde risk yönetiminden elde edilen 
deneyimler diğer birimlerle paylaşılıyor 
mu? 

(Özellikle yeni ortaya çıkmış riskler ve 
bunlarla başa çıkma yöntemleri 
konusunda olumlu ve olumsuz 
deneyimlerin paylaşılması ve bu 
anlamda nelerin yanlış gidebileceğinin 
bilinmesi, hataların tekrarlanmasını 
önleyebilecek ve risklerle başa çıkmada 
etkinliği artıracaktır. 

Bu soruya “evet” cevabı verdiyseniz 
deneyimlerin hangi yöntemlerle 
paylaşıldığını (çalışma toplantıları, 
uygulamalı eğitimler, farklı iletişim 
kanalları ile bilgi paylaşımı, iyi uygulama 
örneklerinin paylaşılması, olumsuz 
örneklerin ya da hataların paylaşılması 
gibi) açıklayınız.) 

 
 

 

 

 

   

TOPLAM PUAN - RİSK DEĞERLENDİRME    

 KONTROL FAALİYETLERİ     

KONTROL FAALİYETLERİ: Kontrol faaliyetleri, hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 
riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 

Detaylı açıklamalar Kamu İç Kontrol Rehberinin Kontrol Faaliyetleri Bölümünde yer almakta olup 
aşağıdaki soruları cevaplamadan önce lütfen ilgili bölümü okuyunuz. 

 
1 

Biriminizin her bir faaliyet ve riskleri için 
etkin kontrol strateji ve yöntemleri 
belirlenip uygulanıyor mu?  

(Belirlenmiş kontroller risklerle uyumlu 
olmalı, riskin niteliğine göre farklı kontrol 
yöntemleri belirlenmelidir. 

Kontrol strateji ve yöntemleri; düzenli 
gözden geçirme, örnekleme yoluyla 
kontrol, karşılaştırma, onaylama, 
raporlama, koordinasyon, doğrulama, 
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analiz etme, yetkilendirme, gözetim, 
inceleme, izleme, varlıkların periyodik 
kontrolü ve güvenliği vb. şekilde 
belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Birimdeki kontroller, gerekli hallerde, 
işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve 
işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.) 

 
2 

Biriminizde kontrol faaliyetleri tespit 
edilirken fayda – maliyet analizi yapılıyor 
mu? 

(Birimde belirlenen kontrol yönteminin 
maliyeti ile beklenen faydası 
kıyaslanmalı, maliyeti faydasını aşan 
kontroller belirlenmeli ve daha az 
maliyetli alternatif kontroller seçilmelidir.) 

   
 

 

 
3 

Biriminizde uygulanan kontrol 
faaliyetlerinin etkililiği düzenli olarak 
gözden geçiriliyor mu? 

(Kontrol faaliyetlerinin etkinliği ve 
işleyişinin planlandığı şekilde 
gerçekleşmesi izlenmelidir. Kontrollerin 
işlediğine ilişkin gerekli kanıtlar periyodik 
olarak toplanmalı ve analiz edilmelidir.) 

 
 

 

   

 
 
4 

Biriminizin faaliyetleri ile mali karar ve 
işlemlerine ilişkin yazılı prosedürler mevcut 
mu? 

(Biriminizin faaliyetleri ile mali karar ve 
işlemleri hakkında yazılı prosedürler 
bulunmalıdır. Bu prosedürler ve ilgili 
dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve 
işlemin başlaması, uygulanması ve 
sonuçlandırılması aşamalarını 
kapsamalıdır. Prosedürler ve ilgili 
dokümanlar, güncel, kapsamlı, 
mevzuata uygun ve ilgili personel 
tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir 
olmalıdır.) 

 
 

 

 

   

 
5 

Biriminizin yöneticileri tarafından, 
prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde 
uygulanması için gerekli kontroller 
yapılıyor mu? 

(Birimin faaliyet ve işlemleri bu alanda 
yapılmış olan düzenlemeler 
çerçevesinde yürütülmelidir. Bu 
düzenlemelere uyulup uyulmadığı 
yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde 
kontrol edilmelidir. Bu amaçla paraf, 
uygun görüş, kontrol listeleri ve fiziki sayım 
gibi kontrol süreçleri tanımlanabilir. Bu 
kapsamda, personel tarafından yapılan 
işlerin düzenlemelere uygun olup 
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olmadığı yöneticiler tarafından 
izlenmelidir. Belirlenen hata ve 
usulsüzlüklerin ne şekilde giderileceğine 
ilişkin olarak yönetici talimatları 
oluşturulmalıdır.) 

 
6 

Biriminizde görevler ayrılığı ilkesi 
uygulanıyor mu? 

Hangi durumlarda görevler ayrılığı 
ilkesini uyguladığınızı açıklayınız. 

(Her faaliyet veya mali karar ve işlemin 
onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi 
ve kontrolü görevleri farklı kişilere 
verilmelidir ve görevler ayrılığı ilkesinin 
gözetildiği yazılı dokümanlarla 
desteklenmelidir. 

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle 
görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak 
uygulanamadığı hallerde, yöneticiler 
risklerin farkında olmalı ve gerekli 
önlemleri almalıdır. Bu tür durumlarda riski 
yönetmek için başka kontrol prosedürleri 
belirlenmelidir.) 

 
 

 

 

   

 
7 

Biriminizde 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 önlemler 
alınıyor mu?  

“Evet” cevabı verildiğinde buna ilişkin 
kanıtlar gösterilebilir. 

   
 

 

 

 
8 

Biriminizde vekalet sistemi etkin bir 
şekilde uygulanmakta mı? 

(Gerekli hallerde usulüne uygun olarak 
vekil personel görevlendirilmelidir. Vekil 
olarak görevlendirilen personel gerekli 
niteliğe sahip olmalıdır. Personel 
kanunlarında yer verilen vekalet 
müessesesine ilişkin olarak, ayrıntılı iç 
düzenlemeler yapılmalı ve vekil 
personelde aranacak nitelikler ayrıntılı 
olarak belirlenmelidir.) 

 
 

 

 

   

 
9 

Biriminizde görevinden ayrılan 
personel, yürüttüğü iş ve işlemlerin 
durumuna ilişkin olarak yeni 
görevlendirilen personele rapor veriyor 
mu? 

(Görevinden ayrılan personelin, iş 
veya işlemlerinin durumunu ve gerekli 
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belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması 
ve bu raporu yeni görevlendirilen 
personele vermesi yöneticiler tarafından 
sağlanmalıdır. Raporda, yürütülmekte 
olan önemli işlerin listesine, öncelikli 
olarak dikkate alınacak risklere, süreli işler 
listesine ve benzeri hususlara yer 
verilmelidir.) 

10 
Biriminizde kullanılan bilgi sistemlerinin 

güvenliğini sağlamaya yönelik 
mekanizmalar var mı? 

(Bu soruya cevap verilirken idarede 
bilgi güvenliği yönetim sistemi, ISO’nun 
bilgi güvenliğine ilişkin sertifikası vb. 
mekanizmaların var olup olmadığı 
değerlendirilmelidir.) 

 
 

 

   

 
11 

Biriminizde bilgi sistemine veri ve bilgi 
girişi ile bunlara erişim konusunda 
yetkilendirmeler yapıldı mı? 

(Bilgi sistemine yalnızca yetkili 
personelin erişimi sağlanmalıdır. Bu 
amaçla, bilgisayar programlarına 
erişebilmek üzere, sürekli güncellenen 
bilgi güvenliği yazılımları kullanılmalıdır. 
Belgelerle çalışılırken, belirlenmiş olan 
gizlilik düzeyinin korunmasına ilişkin 
düzenlemelere uyulmalıdır.) 

 
 

 

 

   

 
12 

Bilgi sisteminde yeterli bir yedekleme 
mekanizması ve teste tabi tutulmuş 
olağanüstü durum onarım planları/eylem 
planları mevcut mu? 

   
 

 

TOPLAM PUAN - KONTROL FAALİYETLERİ     

 BİLGİ VE İLETİŞİM     

BİLGİ VE İLETİŞİM: Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir 
formatta ve ilgililerin, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve iç kontrole ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelerine 
imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak uygun bir bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

Detaylı açıklamalar Kamu İç Kontrol Rehberinin Bilgi ve İletişim Bölümünde yer almakta olup aşağıdaki 
soruları cevaplamadan önce lütfen ilgili bölümü okuyunuz. 

 
1 

Biriminizde yatay ve dikey iletişimi 
kapsayan yazılı, elektronik veya sözlü 
etkin bir iç iletişim sistemi mevcut mu?  

(Soru cevaplandırılırken personelin 
birbirleri ve yöneticileri ile hangi 
yöntemlerle/araçlarla iletişim kurdukları 
tespit edilerek bunların uygun ve/veya 
etkin olup olmadıkları 
değerlendirilmelidir. 
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Personelin görevlerini kesintisiz şekilde 
yerine getirebilmelerini sağlayacak 
bilgileri alabilmeleri için üst yönetim dâhil 
her düzeydeki yöneticilerle iletişim 
içerisinde olması sağlanmalıdır.) 

 
2 

Biriminizde dış paydaşlar ile etkin 
iletişimi sağlayacak bir dış iletişim sistemi 
mevcut mu?  

 
 

  
 

 

 
3 

Mevcut iç ve dış iletişim sistemleri 
personelin ve/veya dış paydaşların 
beklenti, öneri ve şikâyetlerini iletmelerine 
imkân veriyor mu? 

(Örneğin; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun kurum içerisinde etkin bir 
şekilde işleyip işlemediği, talep ve 
şikâyetlerin süresinde cevaplanıp 
cevaplanmadığı, çalışanların şikâyet ve 
önerilerini yönetime sunmasına imkân 
veren bir sistemin mevcut olup olmadığı 
değerlendirilmelidir.) 

 
 

 

   

 
4 

Biriminizde, personelin görev ve 
sorumlulukları ile birimin misyon ve 
hedefleri kapsamında kendisinden neler 
beklendiği yöneticiler tarafından yazılı 
olarak belirlenip ilgili personele bildiriliyor 
mu? 

(Her kademedeki yöneticiler, birimin 
misyon, ve hedefleri çerçevesinde 
beklentilerini görev ve sorumlulukları 
kapsamında personele bildirmelidir.) 

 
 

   

 
5 

Mevcut bilgi sistemleri idare/birim 
tarafından belirlenmiş hedeflerin 
izlenmesine ve bu doğrultuda 
gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde etkin 
bir gözetim ve değerlendirme 
yapılmasına imkân veriyor mu?  

(Yönetim bilgi sistemi, karar alma 
süreçlerinde yöneticilerin ihtiyaç 
duydukları bilgileri ve raporları 
üretebilecek ve analiz yapma imkânı 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.) 

 
 

 

 

   

 
6 

Biriminizde hangi raporların, kim 
tarafından, ne sıklıkta, ne zaman 
hazırlanacağı, kime sunulacağı, 
dayanağı ve hazırlanan raporların kim 
tarafından kontrol edileceği açıkça 
belirlenip ve personele duyuruldu mu? 

(Birim içinde yatay ve dikey raporlama 
ağı yazılı olarak belirlenmeli, alt birimler 
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ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle 
ilgili hazırlanması gereken raporlar 
hakkında bilgilendirilmelidir.) 

 

 
7 

Birimin iş ve işlemlerinin kaydı, 
sınıflandırılması, korunması ve erişimini 
kapsayan belirlenmiş standartlara uygun 
arşiv ve dokümantasyon sistemi mevcut 
mu? 

 
 

   

 
8 
 

Biriminizde -elektronik ortamdakiler 
dâhil- gelen ve giden her türlü evrak ile 
daire içi haberleşmenin, iş ve işlemlerin 
kaydedildiği ve sınıflandırıldığı kapsamlı 
ve günceli bir kayıt ve dosyalama sistemi 
mevcut mu? 

(Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı, 
güncel ve belirlenmiş standartlara uygun 
olmalı, yönetici ve personel tarafından 
ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. 

Bu soru cevaplanırken Başbakanlık 
Standart Dosya Planı Genelgesi(2005/7) 
ile Elektronik Belge Standartları 
Genelgesi(2008/16) nde belirtilen 
hususlara uyulup uyulmadığı da 
değerlendirilmelidir.) 

 
 

 

 

   

9 
Biriminiz personeli idare içinden 

ve idare dışından yapılacak ihbar ve 
şikâyetlere yönelik prosedürler hakkında 
bilgi sahibi mi? 

(İhbar prosedürlerinin ilan panoları, 
internet/intranet sayfaları ve benzeri 
yöntemlerle duyurulmalıdır.) 

   
 

 

 

 
10 

İhbar sistemi olası veya süregelen 
usulsüzlük, yolsuzluk ve sorunların kurum 
içinden ve kurum dışından bildirilebilmesi 
için uygun araçlar içeriyor mu? 

(Çalışanlar ile dış paydaşlara bu 
araçlarla ilgili yeterli bilgilendirme 
yapılmalıdır.) 

    

 
11 

İhbar sistemi, bildirimde bulunan 
personelin güvenliğini sağlayıcı (haksız ve 
ayırımcı bir muameleye tabi tutulmama 
gibi) prosedürler içeriyor mu? 

(Bildirim yapan personele haksız 
ve ayrımcı muamele yapılmaması 
hususunda yöneticiler gerekli tedbirleri 
almalıdır.) 
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 İZLEME      

İZLEME:  İç kontrol sistemi, idarelerin karşı karşıya kaldığı risklere ve değişikliklere sürekli olarak uyum 
göstermesi gereken dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, iç kontrol sisteminin; değişen hedeflere, ortama, 
kaynaklara ve risklere gerektiği biçimde uyum göstermesini sağlamak amacıyla izlenmesi gerekir. Etkili ve 
verimli bir izlemenin temelinde idarenin hedefleri ile ilgili, anlamlı, risklere yönelik önemli kontrollerin 
değerlendirildiği izleme prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması yatar. 

 İzleme, doğru tasarlanıp uygulandığında, idarelere iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında doğru ve 
ikna edici bilgi sağlar, iç kontrol aksaklıklarını zamanında tespit eder ve düzeltici önlem alacak kişilere ve 
gerektiğinde üst yönetime iletir. Böylece, kontrol sürecinde karşılaşılan aksaklıkların idarenin hedeflerine 
önemli bir zarar vermeden düzeltilmesi sağlanmış olur. 

Detaylı açıklamalar Kamu İç Kontrol Rehberinin İzleme Bölümünde yer almakta olup aşağıdaki soruları 
cevaplamadan önce lütfen ilgili bölümü okuyunuz. 

 
1 

Biriminizde iç kontrolün etkili bir şekilde 
işleyip işlemediği konusunda yöneticilere 
geri bildirimde bulunmaya olanak 
sağlayacak toplantılar düzenleniyor mu? 

 
 

   

 
2 

Biriminizde sürekli izleme faaliyetleri 
etkin olarak uygulanıyor mu? 

(Mali raporların ve faaliyet raporlarının 
gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, 
üçüncü şahıslardan gelen şikâyet ve 
iddiaların araştırılması vb. sürekli izleme 
faaliyetleri ile sorunlar daha çabuk tespit 
edilip kontrol aksaklıkları için zamanında 
gerekli önlemler alınabildiğinden 
idarelerin öncelikle sürekli izleme 
faaliyetlerine ağırlık vermeleri 
önerilmektedir.) 

 
 

 

 

   

 
3 

Biriminizde iç kontrol sistemi, yılda en 
az bir kez değerlendiriliyor mu?  

(Biriminizde iç kontrol sisteminin hangi 
aralıklarla değerlendirildiği ve kullanılan 
yöntem hakkında bilgi veriniz. 

İç kontrol sistemi süreklilik temelinde 
izlenmeli gerektiğinde de özel 
değerlendirme yöntemleriyle 
değerlendirilmelidir.  

 İç kontrol sisteminin özel 
değerlendirilmesi, çalışma grubu 
oluşturulması veya soru formu 
uygulaması suretiyle yapılabilir.) 

 
 

   

 
4 

İç kontrolün değerlendirilmesinde, 
yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya 
kurumların talep ve şikâyetleri ile iç ve dış 
denetim sonucunda düzenlenen 
raporlar dikkate alınmakta mı? 

 
 

   

5 
Biriminizin yönetici ve 

çalışanlarıyla iç denetim birimi arasında 
etkin bir işbirliği var mı? 
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(Biriminizin yönetici ve personelinin iç 
denetim faaliyetlerine yönelik farkındalık 
düzeyini artırmak için neler yapıldı? 
Kısaca yazınız.)   

6 
İç kontrolün değerlendirilmesi 

sonucunda alınması gereken önlemler 
belirlenip uygulanıyor mu?  

(Biriminizde önlemlerin izlenmesinden 
sorumlu kişi ve birim ile izleme yöntemine 
ilişkin kısaca bilgi veriniz.  İzleme sonuçları 
hangi yönetim kademesiyle ve hangi 
aralıklarla paylaşılıyor? Belirtiniz.) 

 
 

 

   

 
7 

Biriminizde, iç denetim raporlarına 
istinaden alınması gereken önlemlere 
ilişkin hazırlanan eylem planları izleniyor 
mu?  

(Cevabınız “evet” ise kullanılan izleme 
yöntemi hakkında bilgi veriniz.) 
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