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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 



 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 30.12.2020 ve E-65116654-612.01.01- 28885 

sayılı tarihli Rektörlük Makamı Onayı ile yürürlüğe konulan Sinop Üniversitesi 2021-2022 

Dönemi 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 2021 yılı birinci 6 aylık gerçekleştirme raporu hazırlanmıştır. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli 

ve desteklenmelidir.  

 

 Planda bu genel şart için “ KOS 1.1.2 İç kontrol sistemi ve işleyişi ve iç kontrolle ilgili 

her türlü düzenleyici işlemler hakkında bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, afiş, 

kurumun web sitesinde bilgi verilmesi vs.) yapılmaya devam edilecektir.” eylemi 

öngörülmüştür. 

Bu kapsamda; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli Şef Semra DEMİR 

tarafından 24.06.2021 Perşembe günü senkron olarak Birim İç Kontrol Temsilcilerine İç 

Kontrol konulu eğitim verilmiştir.  

Eğitim sonrası, eğitime katılan personelden google form aracılığı ile Etkinlik 

Değerlendirme Anketinin doldurulması istenmiştir. Söz konusu anket sonucu; sorulardan “İç 

Kontol Eğitiminden Yararlandığımı düşünüyorum” ifadesine toplam 36 yanıttan 29’u 

(katılımcıların %80’i) katılıyorum / kesinlikle katılıyorum u işaretlediği saptanarak eğitimin 

genel anlamda amacına ulaştığı anlaşılmıştır. 

 

KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin 

prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. 

Planda bu genel şart için “ KOS 2.6.1 Birimlerde yürütülen işlerden hangilerinin hassas 

görevler olduğu ve bunlara ilişkin prosedürler tespit edilerek KİOS'a girilecek ayrıca personele 

duyurulacaktır.” eylemi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda; Üniversitemiz birimlerinin temel fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine 

getirebilmesi için özel öneme sahip görevlerin tespit edilmesi, söz konusu görevlerin sürekliliği 

ve takibinin sağlanarak gerekli durumlarda önleyici ve iyileştirici kontrol faaliyetleri 

çalışmalarının yapılmasının sağlanmasını amaçlayan Hassas Görevleri birim bazında 

oluşturulmasına ilişkin "Sinop Üniversitesi Hassas Görev Belirleme Rehberi"  oluşturulmuştur. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 16.03.2021 tarihli ve E-65116654-612.01.02-

11283 sayılı yazısı doğrultusunda; tüm birimlerin Birim Hassas Görev Belirleme Komisyonu 

tarafından tespit edilen ve birim amirince de hassas görev olduğuna karar verilen görevler için 

‘Hassas Görevler Listesi" çıkarılmış ve her birimin web sayfasında iç kontrol başlığı altında yer 

alan "Hassas Görevler" alt sekmesine eklenmiştir. 



KF 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller 

yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Planda bu genel şart için “KF 12.1.1 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 

kurulması ve KF 12.1.2 Kurum içi bilgi güvenliği politikası ve uygulama prosedürleri 

dökümanları Üst Yöneticiye onaylatılacaktır.” eylemi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda; Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.03.2021 tarihli ve E-74046424-700-

11516 sayılı OLUR yazısı ile; bilişim sistemlerinin faaliyetlerinin etkin olarak yönetilebilmesi 

için; ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, TS ISO/IEC 27001:2017’ye 

uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması ve Üniversitemize ait bilişim 

altyapısının Türk Akdeditasyon Kurumundan akredite bir kuruluş tarafından TS ISO/IEC 

27001 sertifikası ile belgelendirilmesi ve siber güvenliğinin sağlanması amacıyla kurum 

güvelik gereksinimlerini karşılayabilmek için BGYS Yönetim Yazılım alım işi tamamlanmıştır. 

BGYS kurulum süreci başlatılmış, halen devam etmektedir. 

 

BİS 16.1 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve 

duyurulmalıdır. 

Planda bu genel şart için “ BİS 16.1.1 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim 

işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaya devam edilecektir.” 

eylemi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda; Üniversitemize 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 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde: 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile 168 adet CİMER başvurusu, 

Sinop Üniversitesi Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile 1 adet dilekçe verilerek bilgi 

edinme, istek ve şikâyet başvurularında bulunulmuştur. 

Toplamda 169 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. 

Planda bu genel şart için “ BİS 16.2.1 Başvurular mevzuat çerçevesinde hata, usulsüzlük 

ve yolsuzluklara ilişkin ilgili yöneticiler tarafından inceleme, soruşturma yapılmasına devam 

edilecektir.” eylemi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda; Üniversitemize yapılan 169 adet başvurunun her biri için ilgili yöneticiler 

Üniversitemizin ilgili birimlerinden görüş alınmasını, gerekli olan başvurularla ilgili olarak 

birimlerimizden inceleme başlatılmasını ve incelemeler sonucu tarafımıza iletilen sonuçların 

başvuru sahiplerine gönderilmiş olup olmadığını kontrol ve takip etmektedirler. 

 

 

 

 

 

 


