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İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri 

ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa 

çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.  

Yönetim anlayışı dünyadaki yeni gelişmeler ışığında değişmekte ve kamu yönetimi kendini 

sürekli yenilemektedir. Bu doğrultuda ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve 

verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması temel bir politika olarak belirlenmiş ve bu 

kapsamda kamunun yeniden yapılanması çalışmaları önem kazanmıştır. Bu hedefle, kamu mali 

yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak 

yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanarak 

2003 yılı sonunda çıkarılmış ve bu kanun 2005 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç kontrol sisteminin kurulması kamu idareleri için 

zorunlu hale getirilmiştir.  

Üniversitemiz İç Kontrol Uyum Eylem Planı, 31/12/2020 tarih ve 24359 sayılı Rektörlük 

Makamı oluru ile onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. İç kontrol Uyum Eylem Planı ile ilgili 

olarak oluşturulan eylem ve faaliyetlerin gerçekleştirilme düzeylerini tespit amacıyla 

Üniversitemizde yapılan çalışmalara yönelik olarak ilk altı aylık İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı Çalışma Raporu kamuoyuna sunulmuştur. 

 

 

 

Prof. Dr. Nurullah OKUMUġ 

                                                                                         Rektör 
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KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ÇALIġMA RAPORU
i
 

Eylem 

Kod No 

 

Öngörülen Eylem 

 

Sorumlu Birim 

ĠĢ birliği 

Yapılacak 

Birim 

 

Durumu 

 

Açıklama 

 

KOS 

1.1-1 

Üst Yönetici onayı ile İç Kontrol sisteminin 

kurulması ve gözetilmesine başlanması, 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler Tamamlandı 

1-Dünyada ve Ülkemizde devam eden COVİD-19 

salgını sebebiyle grup ve ekip çalışmaları 

yapılamamış, eylem planı hazırlama takvimine 

uyulamamıştır. Bu nedenle, Üniversitemiz eylem 

planı hazırlama takvimi 10/06/2020 tarihli ve 

E.10415 sayılı Rektörlük Makam Onayı ile 

31/12/2020 olarak güncellenmiştir. 

2-31.12.2020 tarih ve 24359 sayılı Rektörlük 

Makamı Oluru ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı onaylanarak 

02.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe 

konulmuştur. 

 

KOS 

1.1-2 

Yönetici ve personele iç kontrol sistemi, işleyişi ve 

yararları konusunda farkındalık oluşturulmasına 

yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması ve 

eğitimler verilmesi. 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Kalite 

Koordinatörlüğü 

/ Personel Daire 

Başkanlığı 

 

Tamamlandı 

11 Şubat 2021tarihinde internet üzerinden online 

toplantı şeklinde iç kontrol sistemi, program bilgisi, 

işleyişi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlama Gurubuna bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır. 

 

 

KOS 

1.1-3 

İç Kontrol Uyum ve Eylem Planının hazırlanması, 

İç kontrol tanıtıcı dokuman hazırlanması, 

Birimlerde, iç kontrol ve riskler konusunda 

çalışmalar yapılması. 

Kamu İç 

Kontrol 

Standartlarına 

Uyum Eylem 

Planı Hazırlama 

Grubu 

Kalite 

Koordinatörlüğü 

/ Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

 

Eylem Planı kamu iç standartları ve iç kontrol ile 

ilgili broşürler hazırlanmış olup web sitemizde 

yayımlanmıştır. Çalışma raporu hazırlanmış olup, 

web sitemizde yayımlanmıştır. 

 

KOS 

1.1-4 

Üniversitemizdeki mevcut durum ile 5018 sayılı 

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol 

sistemi tespit edilerek karşılaştırma yapılacak ve 

boşluklar ortaya konulacaktır. 

Kamu İç 

Kontrol 

Standartlarına 

Uyum Eylem 

Planı Hazırlama 

Grubu 

Tüm Birimler Tamamlandı 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlık Raporu hazırlanmış, 31 Aralık 2020 

tarihinde https://strateji.afsu.edu.tr. web sitemizde 

yayımlanmıştır. 

 

KOS 

1.2-1 

Yöneticilere iç kontrol sistemiyle ilgili bilgilendirme 

toplantıları yapılması, 
Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik 

Devam 

etmektedir.  

İç Kontrol Eylem Planının hayata geçirilmesi 

aşamasında tüm birim amirleri, kendi birimleri için 

lider ve önder olarak planın hayata geçirilmesini 

https://strateji.afsu.edu.tr/
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takip edecek, personel ile gerekli etkileşimde 

bulunacaktır. 

 

 

KOS 

1.2-2 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 

öngörülen eylemlere ilişkin faaliyetler periyodik 

olarak üst yöneticiye raporlanacak ve izleme 

fonksiyonu sağlanacaktır. 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

11 Şubat 2021 tarihinde internet üzerinden online 

toplantı şeklinde iç kontrol sistemi, program bilgisi, 

işleyişi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlama Gurubuna bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır. 

 

 

KOS 

1.3-1 

Üniversite yönetimince ilgili mevzuat dâhilinde Etik 

Yönergesi hazırlanacak ve yönerge ekinde yer 

verilecek ETİK SÖZLEŞME tüm personele 

imzalatılarak kişisel dosyalarına konulacaktır. 

Genel 

Sekreterlik / 

Personel Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Etik sözleşme hazırlanmış olup mevcut ve göreve 

yeni başlayan tüm personele etik kurallar bildirilmiş 

ve ETİK SÖZLEŞME imzalatılarak özlük 

dosyalarına konulmuştur. Etik Yönergesi ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

KOS 

1.3-2 

Etik kurallar kapsamında personel davranışları birim 

sorumluları tarafından izlenecek ve etik davranış 

ilkelerine uygun davranmaları sürekli gözlenecektir. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Sürekli tekrarlanacaktır. 

 

KOS 

1.3-3 

Etik kurul tarafından etik kültürü konusunda 

bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla yılda bir defa 

eğitim çalışmaları yapılacaktır. 

Hizmet içi Eğitim Programlarında Etik Değerlere de 

sürekli yer verilecektir. 

Personel Daire 

Başkanlığı / Etik 

Kurul 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Hazırlık çalışmaları olgunlaşma seviyesindedir.  

 

 

KOS 

1.4-1 

Üniversitemiz faaliyetleri hakkında tüm tarafların 

bilgilenmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak 

raporlar hazırlanacak ve Üniversitemiz web 

sayfasında yayımlanacaktır. 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı / 

Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

İlgili rapor 

ve belgeler 

yasal 

sürelerinde 

yayımlanmak

tadır.  

Yılı;  

2021 yılı Performans Programı,  

2020 yılı Birim ve İdare Faaliyet Raporları,  

2021 yılı Yatırım Değerlendirme ve İzleme Raporu,  

2021 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 

2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

hazırlanarak, yayımlanmıştır. 

KOS 

1.5-1 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etik 

Kurulunun Oluşturulması 

Genel 

Sekreterlik 
Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

 

 

Etik Kurulu oluşturma çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

KOS 

1.5-2 

Hizmet binalarının uygun yerlerine dilek ve şikâyet 

kutularının konulması sağlanacaktır. 

Genel 

Sekreterlik / 
Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Dilek ve şikâyet kutuları ile web üzerinden 

elektronik ortamda öneri ve şikayetlerin alınmasına 
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Kurum personeli ve hizmet alanların öneri ve 

şikâyetlerini elektronik ortamda iletebilmelerini 

teminen kurumsal web sayfasında "Dilek, şikâyet ve 

Öneri" alanı oluşturulacaktır. 

Bilgi İşlem 

D.Bşk. / Basın 

Yayın ve Halkla 

İlişkiler Müd. 

Etmektedir. yönelik çalışmalar ilgili birimlerimizce 

yürütülmektedir.  

KOS 

1.5-3 

Personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranış 

ilkeleri belirlenecek; tüm personelin bu yönde bilgi 

sahibi olması sağlanacaktır. 

Genel 

Sekreterlik / 

Personel Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

İlke çalışmaları ve bunların Üniversite içerisinde 

yaygınlaştırılması, Kalite çalışmaları ve Stratejik 

Plan çalışmaları ile birlikte yürütülmektedir.  

KOS 

1.5-4 

Üniversitemiz tüm birimleri itibariyle hizmet 

envanteri ve hizmet standartları hazırlanarak 

kamuoyuna duyurulacaktır. 

Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik / 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Sürekli 

tekrarlanacak 

ve 

güncelleme 

yapılacaktır.  

Tüm birimlerimizce hazırlanması gereken, hizmet 

envanteri ve hizmet standartları hazırlanmış ve 

birimlerin web sayfalarında yayımlanmıştır. 

Güncelleme ve gerekli hallerde ekleme ve 

düzenlemeler yapılmaya devam edecektir.  

KOS 

1.5-5 

İç ve Dış Paydaş Memnuniyet ve Beklenti Anketleri 

Uygulanacaktır. 

Kalite 

Koordinatörlüğü 

Genel 

Sekreterlik / 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı / 

Tüm birimler 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Kurum İç Değerlendirme sürecinde ve Stratejik Plan 

hazırlık çalışmalarında iç ve dış paydaş memnuniyet 

ve beklenti anketleri uygulanmış analiz edilerek 

ilgili dokümanlara işlenmiştir. Her yıl en altı aylık 

sürelerde tekrarlanması hedeflenmektedir. 

KOS 

1.6-1 

İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelere; 

yetkilendirmeler, bilgi güvenliği ve politikaları 

çerçevesinde elektronik ortamda ulaşım imkânı 

verilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Tüm Birimler 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı / 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Süreklilik arz 

eden süreçler 

olup, güncel 

tutulmaktadır 

Faaliyetlere yönelik bilgi ve belgeler elektronik 

ortamlarda tutulmakta, yetki hiyerarşisi dahilinde 

ilgililere erişim imkanı tanınmaktadır. Bilgi 

güvenlik ve politikaları oluşturma çalışmaları devam 

etmektedir.  

KOS 

1.6-2 

Faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan hatalar tespit edilerek 

yılda bir kez tetkik edilecek, önleme faaliyetleri 

çerçevesinde üst yönetim ve gerekli birimlere 

raporlama yapılarak, uygulamalar kontrol edilecektir. 

Rektörlük /  

Genel 

Sekreterlik 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 

27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

çalışmalarına başlanılmış olup, belgelendirme 

sürecinde iç ve dış tetkik uygulamaları yapılacak ve 

belirli dönemlerde plan dâhilinde tekrarlanacaktır.  

KOS 

2.1-1 

Üniversitemiz misyonu tanımlanarak üst politika 

belgelerinde yer verilecek; görünürlük amacıyla 

kurumsal internet sitesinde yayımlanacak, mevzuat 

gereği hazırlanacak tüm raporlarda yer alacaktır. 

Üst Yönetim /  

Personel Daire 

Başkanlığı / 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Tüm birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Üniversitemiz Stratejik Plan Dönemi 2023-2027 

olarak belirlenmiş olup, çalışmalara 2021 Şubat 

ayında yayınlamış olduğumuz Genelge ile hazırlık 

çalışmalarına başlanılmıştır. Üniversitemizin 

misyonu plan çalışmaları kapsamında hazırlanıp tüm 

kanallar ile duyurulmuş olunacaktır. 

KOS 

2.2-1 

Üniversitemiz tüm birimlerinin görev tanımları 

yapılacaktır.  
Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik / 

Kısmen 

tamamlanmış 

Birimlerimiz tarafından gerekli çalışmalar 

başlatılmış, görev tanımlarını tamamlayan 
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Görev tanımları ile misyon ilişkilendirilmesine özen 

gösterilecektir. 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

olup, 

çalışmalar 

devam 

etmektedir.  

birimlerimizin web sitelerinde yayımlanmıştır. 

Ancak bazı birimlerimizde çalışmalar halen 

tamamlanmamış olup, devam etmektedir.  

KOS 

2.2-2 

Birimler bazında iş süreçleri ve iş tanımları 

onaylanarak tüm birim ve personele duyurulacaktır. 
Tüm Birimler 

Rektörlük /  

Genel 

Sekreterlik /  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

çalışmalar 

devam 

etmektedir. 

Birimlerimiz tarafından gerekli çalışmalar 

başlatılmış, iş süreçleri ve iş tanımlarını tamamlayan 

birimlerimizin web sitelerinde yayımlanmıştır. 

Ancak bazı birimlerimizde çalışmalar halen 

tamamlanmamış olup, devam etmektedir.  

KOS 

2.2-3 

Tamamlanmış birim görev tanımları ve organizasyon 

şemaları ile iş tanımları ve iş süreçleri elektronik 

ortama aktarılacaktır. 

Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik/  

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı/ 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

çalışmalar 

devam 

etmektedir. 

Tüm birimler olarak organizasyon şemaları 

hazırlanmış;  birim görev tanımları ile iş tanımları 

ve iş süreçleri tamamlayan birimlerimizce kendi 

web sayfalarında yayımlanmıştır. 

KOS 

2.3-1 

Görevli tüm personele görevlerini ve göreve ilişkin 

yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev tanımları 

ve/veya dağılım çizelgeleri tüm birimlerce açık, net 

ve anlaşılır şekilde yazılı olarak hazırlanacak ve ilgili 

personele yazılı bildirim yapılacaktır. 

Tüm Birimler 

Personel Daire 

Başkanlığı /  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

çalışmalar 

devam 

etmektedir. 

Görev tanımlarına ilişkin formlar hazırlıklarının 

tamamlayan birimlerimizce kendi web sayfasında 

yayımlanmıştır. Görev tanımlarına ilişkin formlar 

ilgili birimlerin birçoğunda ilgili personele imza 

karşılığı bildirilmiştir. Halen bu yönde çalışmalarını 

tamamlamamış birimlerimiz bulunmakta olup, iş ve 

işlemlerin tamamlanması çalışmaları devam 

etmektedir.  

KOS 

2.4-1 

Üniversitemiz teşkilat analizi yapılarak, 

organizasyonun yapılması, kadroların nitelik ve 

nicelik olarak belirlenmesi, teşkilat şemasının alt 

birimleri de kapsayacak şekilde hazırlanması 

sağlanacaktır.   

Tüm birimler bazında, birim teşkilat şeması 

hazırlanacaktır. 

Tüm Birimler 

Personel Daire 

Başkanlığı/  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

çalışmalar 

devam 

etmektedir. 

Üniversitemizin organizasyon şeması oluşturulmuş 

ve web sayfamızda da yayınlanmıştır. Birimler 

olarak da yayınlanan teşkilat şemaları bulunmakta; 

uygulama birliği sağlanması yönünde çalışmalar 

devam etmektedir. 

KOS 

2.5-1 

Üniversitemizin birimlerince görev tanımlarına 

uygun gerekli olan yönergelerin hazırlanması, üst 

yönetimin onayına sunulması ve yürürlüğe 

Tüm Birimler 

Rektörlük/  

Genel 

Sekreterlik/ 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

AFSÜ Yatay Geçiş Yönergesi  

AFSÜ Ön lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından 

Öğrenci Kabul Yönergesi  
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konulması,  

Yönerge kapsamında gerçekleştirilen işlem ve 

eylemlerin hesap verilebilirlik ilkesine uygun olarak 

ilgili raporlarda gösterilmesi. 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

çalışmalar 

devam 

etmektedir. 

AFSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi 

AFSÜ Sağlık Yüksekokulu Klinik Staj/İntörnlük 

Yönergesi  

AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim – Öğretim ve 

Sınav Yönergesi  

AFSÜ Eczacılık Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav 

Yönergesi  

AFSÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

AFSÜ Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Uygulama 

Yönergesi  

AFSÜ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi  

AFSÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi  

AFSÜ Rektörlüğü İktisadi İşletmesi Yönergesi  

AFSÜ Bilgisayar Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım 

Yönergesi 

Üniversitemiz yönergeleri web sitemizde yayımlanmıştır. 

Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin bütçelerindeki ödenek 

kalemlerinde yapacağı harcamalarda kullanılmak üzere 

tüm birimler bazında standart oluşturmak adına AFSÜ 

Ödeme Evrakı Kontrol Listeleri hazırlanarak 

yayımlanmıştır. 

KOS 

2.5-2 

Hazırlanacak görev kartları, birim iç teşkilat 

şemaları, çalışan iş tanımları ve görev dağılım 

çizelgeleri hazırlanarak, üst yönetim onayına 

sunulacaktır. Buna bağlı olarak iş süreçleri 

hazırlanarak/güncellenerek birimlere ve personele 

duyurulacaktır. 

Tüm Birimler 

Rektörlük /  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Bazı birimler bazında iç teşkilat şemaları 

hazırlanmış, iş tanımları ve görev dağılım çizelgeleri 

hazırlanmış olup üst yönetim onayına sunulmak 

üzere süreç başlatılmıştır.  

KOS 

2.6-1 

Hassas görevlere ilişkin prosedür hazırlanacaktır.  

Tüm birim yöneticileri kendi birimlerine ilişkin 

hassas görev listelerini hazırlayarak, hassas görevlere 

ilişkin uygulama prosedürleri belirleyecek ve işlem 

akış şemaları hazırlayarak internet sitesinde 

yayınlayacak ve personele duyuracaktır. 

Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik/ 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Stratejik Plan hazırlama sürecinde bu başlık 

eşgüdümlü olarak yürütülmektedir.  

KOS 

2.7-1 

Kurum yöneticileri görev dağılımı çerçevesinde, 

görevlilerin iş ve işlemlerinin performansını takip 

etmek üzere sistem oluşturacaktır. 

Tüm Birimler 

Rektörlük /  

Genel 

Sekreterlik/ 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Tüm birimleri kapsayacak şekilde Yönetim Bilgi 

Sistemi kurulacak olup, halen bazı birimlerde 

performans takip sistemi uygulanmaktadır.  

KOS Birimlerin görev tanımlarına uygun olarak Personel Daire Strateji Çalışmalar Stratejik Plan hazırlık döneminde insan kaynağı 

https://strateji.afsu.edu.tr/yonergeler/
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3.1-1 oluşturulan teşkilat yapılarına göre personel sayıları 

ve nitelikleri belirlenerek insan kaynağı ihtiyaç 

analizi yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları Yönergesi hazırlanacaktır. 

Başkanlığı Geliştirme Daire 

Başkanlığı/Tüm 

Birimler 

Devam 

Etmektedir. 

ihtiyaç analizi çalışmaları ortaya konulmuş olup, 

asgari seviyede insan kaynağı belirlemesi 

yapılmıştır. İnsan Kaynakları Yönergesi 

çalışmalarına başlanılmıştır.  

KOS 

3.2-1 

Tüm birimler her yıl personel için ihtiyaç duydukları 

eğitim konularını belirleyerek, hizmet içi eğitim 

programlarının hazırlanmasını sağlayacak. Personelin 

yeterliliği, bilgi ve deneyimi geliştirilmeye 

çalışılacak, hizmet içi eğitim programları her yıl 

planlanarak yapılacaktır. 

Personel Daire 

Başkanlığı 
Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Pandemi döneminde bu yönde çalışmalar askıya 

alınmış olup, yeni normaller uygulamaya geçtikçe 

günün şartlarında gerekli düzenlemeler hayata 

geçirilecektir.  

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin eğitim 

kapısı üzerinden Üniversitemiz personeli tarafından 

ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimler verilmeye 

başlanmıştır. 

KOS 

3.3-1 

Görev tanımı ile personel yetkinlikleri 

belirlenecektir.  

Her görev için uygun personelin seçilmesini 

sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, naklen gelen 

personelin deneyimleri dikkate alınarak bilgili olduğu 

alanda çalışması sağlanacaktır. 

İnsan kaynağı analizleri de dikkate alınarak, göreve 

yeni başlayanların en uygun yetkinlik alanına göre 

görevlendirilmesine imkânlar dâhilinde özen 

gösterilecektir. 

Rektörlük /  

Genel 

Sekreterlik/  

Personel Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Bu yönde çalışmalar istenilen olgunluk seviyesine 

taşınamamaktadır. Mevcut yapıda özellikle idari iş 

ve işlemlerde yetersiz insan kaynağı sebebiyle 

göreve uygun personel tanımlaması yapılamamakta, 

mevcut personel ile süreçlerin tamamlanmasına 

azami gayret gösterilmektedir.  

KOS 

3.4-1 

Meri mevzuat hükümleri dâhilinde, personelin işe 

alınmalarında ve ilerlemelerinde kariyer ve liyakat 

ilkelerine önem verilecektir. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

yapılacaktır. 

Görev, yetki ve sorumluluk tanımları çerçevesinde 

performans ölçütleri belirlenecek ve idari personelin 

her yıl performans değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Personel Daire 

Başkanlığı 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı / 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Performans ölçütleri ve karnesi uygulaması İnsan 

Kaynakları Yönergesinin tamamlanması ile hayata 

geçirilecektir. Bunun yanında halen akademik 

personele yönelik mevzuat hükümleri dahilinde 

uygulanması gereken kariyer ve liyakat kriterleri 

görevde yükselme ve unvan değişikliğinde 

uygulanmaktadır. İdari personele yönelik yine 

mevzuat hükümleri dahilinde uygulamalar söz 

konusu olup, performans değerlendirmesi yönünde 

iç mevzuat oluşturma çalışmaları devam etmektedir.  

KOS 

3.5-1 

Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar 

hazırlanacaktır. 

Personel Daire 

Başkanlığı 
Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Henüz hazırlanmamıştır.  
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KOS 

3.6-1 

Personelin yeterliliği ve performansı, mevcut 

mevzuatın öngördüğü çerçevede bağlı olduğu 

yöneticisi tarafından yılda en az bir kez 

değerlendirilecektir. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

İnsan Kaynakları Yönergesi ile hayat geçirilecektir.  

KOS 

3.7-1 

Yetersiz görülen personelin başarısızlık nedenleri 

araştırılacak, hizmet içi eğitimlerle eksik yönlerini 

tamamlaması sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esasların 

yürürlüğe konulması ile bu yönde gerekli çalışmalar 

başlatılacaktır.  

KOS 

3.8-1 

Üniversitemize ait iç personel mevzuatı, değişen 

genel mevzuata uygunluk veya yapılan kontrol 

faaliyetleri sonucunda belirlenen ihtiyaçları 

karşılamak amacıyla yılda en az bir kez gözden 

geçirilecek ve yapılması gereken değişiklikler ilgili iç 

mevzuata işlenecektir. 

Personel Daire 

Başkanlığı 
Tüm Birimler 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

süreklilik arz 

eden 

yapıdadır.  

Kurumsal iç mevzuata tek yerden erişilmesi 

sağlanmış olup, gözden geçirme ve gerekli hallerde 

güncelleme gerektiren durumlar sürekli takip 

edilmekte ve işlemler gerçekleştirilmektedir.  

KOS 

4.1-1 

Süreç Politikaları belirlenecektir. 

İş akış şemaları oluşturulup imza ve onay mercileri 

belirlenecek ve personele duyurularak uygulanması 

sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik/  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Süreç politikaları hazırlanmakta olup taslak 

aşamasındadır.  

İş akış şemaları oluşturulmuş ancak tüm birimlerde 

bulunmamaktadır. 

KOS 

4.2-1 

Üniversitemiz İmza Yetkileri Yönergesi 

oluşturulacaktır. 

Rektörlük /  

Genel 

Sekreterlik 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Taslak yönerge tamamlanmış olup, nihai hale 

getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.  

KOS 

4.2-2 

Yetki devirleri, Üst Yönetici tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde devredilen yetkilerin sınırları 

gösterilecek şekilde yazılı belirleme yapılacak ve 

ilgililere bildirilecektir. 

Rektörlük /  

Genel 

Sekreterlik/  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

İmza Yetkileri Yönergesinin tamamlanmasının 

ardından uygulamaya konulacaktır.  

KOS 

4.2-3 

İmza Yetki Yönergesi ve Üst Yönetici tarafından 

belirlenen yetki devri esaslarına uygun olarak 

kullanılan elektronik sistemler üzerinde uygulama 

oluşturulacaktır. 

Rektörlük /  

Genel 

Sekreterlik/  

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı/Strat

eji Geliştirme 

Daire Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Halen kullanılmakta olan elektronik yazılım ve 

programlar üzerinde, gerekli yetkilendirmeler 

vekalet durumlarında gerçekleştirilmektedir.  

KOS 

4.3-1 

Yetki, önem ve kademe zinciri içinde 

devredilmelidir. Yetki devredilmesinde, devredilecek 
Tüm Birimler 

Rektörlük/ 

Genel 
 

Yetki devrine esas olmak üzere Faaliyetlerin 

Devamlılığının Sağlanması Prosedürü taslağı 
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Bu raporda Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanması gereken eylemler baz alınarak hazırlanmıştır. 

yetki unsurları açık ve net olarak belirlenecektir. Sekreterlik/  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

hazırlanmıştır.  

KOS 

4.4-1 

Yetkisini devredecek yetkili devir yaptığı personelin 

bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olup olmadığını 

onaylı iş tanımlarından analiz edecek ve ondan sonra 

devir yapacaktır. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Yetki devri söz konusu olduğunda, yetkinin 

gerektirdiği yetkinlik ve deneyim göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

KOS 

4.5-1 

Yetki devredilmiş personel ile yetki devreden 

personel arasında düzenli olarak bilgi akışı 

sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

Rektörlük/ 

Genel 

Sekreterlik/  

Strateji 

Geliştirme Daire 

B. 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Faaliyetlerin Devamlılığının Sağlanması Prosedürü 

taslağında, Devir Raporu formatı hazırlanmış olup, 

bilgi akışının sürekli ve güncel olmasına yönelik 

uygulamaya konulacaktır.  

KFS 

12.1-1 

Bilgi sistemlerinin kontrollerinin nelerden oluşması 

gerektiği bakımından doküman oluşturularak bu 

kontrollerin yapılması sağlanacak, sistem 

yazılımlarının kontrolleri, uygulama yazılımlarının 

geliştirilmesi, erişim kontrolleri, güvenlik 

programlaması ve planlaması ve öngörülemeyen bir 

durumun oluşması halinde önemli ve hassas verilerin 

korunması gibi konularda da çalışma yapılacaktır. 

Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı 
Tüm Birimler Tamamlandı 

Üniversitemiz toplu internet sağlayıcı kayıtlarının 

tutulabilmesi amacıyla Loglama ve SIEM yazılımı 

alımı gerçekleştirilmiştir. Bu yazılım ile 5651 sayılı 

kanun gereklerine göre internet, DHCP, Web, Mail 

vb. trafikler kayıt altına alınmaya başlanmış ve 

alınan raporlar ile düzenli olarak kontrol 

edilmektedir. 

RDS 

5.1-1 

Stratejik Plan ön hazırlık çalışmalarına 2020 yılı 

içerisinde başlanılacaktır. 

Rektörlük /  

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler Tamamlandı 

Üniversitemiz Stratejik Planı çalışma takvimi 

oluşturulmuştur. Şubat 2021’de yayınlamış 

olduğumuz Genelge ile birlikte resmi olarak 

çalışmalara başlanılmıştır.  


