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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 Değerlendirme Raporu kamuoyuna sunulmuştur. 

 

 

                                                                                                  Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ 

                                                                                                                                Rektör 
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1. Misyon ve Vizyon 
 

 

1.1-Misyon 

 

 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin misyonu, sağlık temalı bir üniversite 

olarak hizmet verdiği kişi ve kurumların elde ettiği faydayı her şeyin üzerinde tutan hekim ve 

sağlık profesyonellerini yetiştirmek, insan sağlığına yönelik yeni tedavi yöntemleri 

geliştirerek güncel bilimsel tedavi yöntemleri ile birlikte uygulamak, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi 

aromatik bitkiler ve termal sağlık konusu başta olmak üzere bilimsel araştırmalarda öncü 

olmaktır. 

 

 

1.2-Vizyon 

 

 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini tıbbi cihaz, ilaç araştırma ve üretimi, 

tıbbi ve aromatik bitki akreditasyonu ile termal sağlık turizminde Türkiye’nin en iyi, dünyanın 

sayılı merkezlerinden biri haline getirmek, eğitim verdiği öğrencilerinin geleceğin önde gelen 

bilim insanları olmasını sağlamaktır. 
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II. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI 

 

 Üniversitemiz soru formu (Ek-1) iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla 

tasarlanmıştır. Ayrıca, bu soru formu sayesinde iç kontrol sisteminin değişen koşullar, 

kaynaklar ve riskler bağlamında hedeflere ulaşmayı ne derece kolaylaştırdığını belirlemek de 

mümkün olacaktır. Soru formunda iç kontrolün bileşenleri esas alınmış olup beş bölüm 

mevcuttur: 

 

 Kontrol Ortamı 

 Risk Değerlendirme 

 Kontrol Faaliyetleri 

 Bilgi ve İletişim 

 İzleme 

 

 Her bölümde, yukarıda sözü edilen bileşenler çerçevesinde iç kontrol sisteminin 

işleyişine ilişkin sorular bulunmaktadır. Soru formunda verilen cevapların Kamu İç Kontrol 

Standartlarına uyum için hazırlanan idare eylem planlarıyla da uyumlu olmasına dikkat 

edilmiştir. 

 

 Soru formundaki cevap bölümü EVET, HAYIR ve GELİŞTİRİLMEKTE olmak 

üzere üç seçenekten oluşmaktadır. Cevap bölümünde ayrıca AÇIKLAMA için dördüncü bir 

sütun yer almaktadır. EVET, ilgili soruda sözü edilen konuların gereken şekilde anlaşıldığı 

ve uygulandığı anlamına gelmektedir. HAYIR, bu konuların genelinde anlaşılmadığı ve 

hayata geçirilmediği anlamına gelmektedir. GELİŞTİRİLMEKTE, ilgili soruda sözü edilen 

konuların bazı bölümlerinde kısmen anlaşıldığı ve uygulandığı anlamına gelmektedir. 

AÇIKLAMA, bölümünde cevaplara ilişkin yorumlar bulunmaktadır. 

 

  Soru formunun değerlendirilmesinde her soru için verilen cevabın puan türünden 

karşılığı kullanılacaktır. EVET cevabı için 2 puan, GELİŞTİRİLMEKTE cevabı için 1 puan, 

HAYIR cevabı için ise 0 puan üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Soru formunun her 

bölümü için ayrı toplam puan hesaplanacağı gibi formun tamamı için de genel toplam puan 

hesaplanacaktır. 

 

 Soru formu sonucu genel puanı; soru formundaki EVET ve GELİŞTİRİLMEKTE 

cevabı olarak verilen puanların toplamını ifade etmektedir. Tüm sorulara EVET cevabı 

verilmesi durumunda 140 genel puan elde edilmektedir. Yüzdelik puan hesaplanmasında ise; 

soru formu sonucu genel puanının, soru formunda tüm sorulara EVET cevabı verilmesi 

durumunda elde edilen yani 140 puana yüzde olarak oranlanması sonucunda ulaşılmaktadır. 

[(Soru Formu Sonucu Gelen Puanı/140)*100] 
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 İç Kontrol Sistemi Soru Formu sonuçları Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan ve 

kullanılması tavsiye edilen aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere göre değerlendirilmiştir.  

 

% Puanı Yorum 

0-25 

İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesidir. 

Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz birimlerde 

uygulanmadığı anlaşılmaktadır.  

İç kontrol sisteminin kurulması için rehberlik ve yönlendirmede bulunulması 

gereklidir. 

26-50 

İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesidir. 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 göstergesidir. İç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

76-90 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede olduğunun göstergesidir. 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 göstergesidir. 

İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı anlaşılmaktadır. 

 

   

Üniversitemizde Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan soru formundan yararlanılarak 

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu oluşturulmuştur. Soru formunda; Kontrol 

Ortamı Standartlarına yönelik olarak 24, Risk Değerlendirme Standartlarına yönelik 16, 

Kontrol Faaliyetleri Standartlarına yönelik 12, Bilgi ve İletişim Standartlarına Yönelik 11 ve 

İzleme Standartlarına yönelik 7 adet olmak üzere toplam 70 soru hazırlanarak değerlendirme 

yapılmıştır. 

 

 Üniversitemizde hazırlanan soru formundaki sorulara verilen cevapların genel toplam 

puanı 71 olarak hesaplanmıştır. Genel toplam puanın, tüm soruların cevapları evet olması 

durumunda bulunan toplam puana göre oranlanması sonucu % 50,71 olarak hesaplanmıştır. 

Bu puan Üniversitemizde İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun 

göstergesidir. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmalıdır. 
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II.1-Kontrol Ortamı 

 

 Kontrol Ortamı, iç kontrol sisteminin temel bileşenidir. İç kontrol sisteminin doğru bir 

şekilde işleyebilmesi için güçlü bir kontrol ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemizin 

amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminde yer alan tüm bileşenlerin 

oluşturulması ve uygulanmasının faaliyetlerin yürütülmesinde beklenen katkıyı sağlaması, iç 

kontrol sisteminin etkinliği açısından oldukça önemlidir. Kontrol ortamı üzerinde etkili temel 

unsurlar kurumun hedeflerinin anlaşıldığı, görev ve sorumlulukların açıkça belirlendiği, 

organizasyonel yapının raporlama ve hiyerarşik ilişkileri gösterdiği, yönetimin ve çalışanların 

etik değerleri benimsediği, personelin yeterliliğinin artırılması için ihtiyaç duyduğu eğitim ve 

donanımın sağlandığı ortamını ifade eder. 

 

 Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Soru Formunda, Kontrol Ortamı bölümü 24 sorudan 

oluşmaktadır. İç kontrol sisteminin temelini oluşturan kontrol ortamı bileşeni bölümünde 

hazırlanan sorulara göre Üniversitemiz kontrol ortamı toplam puanı 27 olarak hesaplanmıştır. 

Bu puana göre, tüm soruların cevapları evet olması durumunda bulunan toplam puana göre 

oranlanmasının yüzde olarak hesaplanması sonucunda  %56,25 olarak bulunmuştur. Bu puan 

Üniversitemizde, kontrol ortamı standartları gelişiminin orta seviyede olduğunun 

göstergesidir. Kontrol ortamı faaliyetlerinin uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. 

 

II.2-Risk Değerlendirme 

 

 Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 

tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Risk stratejisinin 

belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, risklere cevap verilmesi, risklerin 

gözden geçirilmesi ve raporlanması aşamaları olarak ifade edilmektedir. 

 

 Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Soru Formunda, Risk Değerlendirme bölümü 16 

sorudan oluşmaktadır. İç kontrol sisteminin risk değerlendirme bileşeni bölümünde hazırlanan 

sorulara göre Üniversitemiz risk değerlendirme toplam puanı 10 olarak hesaplanmıştır.  Bu 

puana göre, tüm soruların cevapları evet olması durumunda bulunan toplam puana göre 

oranlanmasının yüzde olarak hesaplanması sonucunda  %31,25 olarak bulunmuştur. Bu puan 

Üniversitemizde, risk değerlendirme gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesidir. 

Risk değerlendirme sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, sistem 

mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı, ancak çalışmaların artarak devam 

etmesi ve uygulamaya geçilmesi gerektiği anlaşılmalıdır.  
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II.3-Kontrol Faaliyetleri 

 

 Kontrol faaliyetleri, kurumun amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve 

belirlenen risklerin yönetilmesinde kullanılmak amacıyla oluşturulan politika ve 

prosedürlerdir. 

 

 Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Soru Formunda, Kontrol Faaliyetleri bölümü 12 

sorudan oluşmaktadır. İç kontrol sisteminin kontrol faaliyetleri bileşeni bölümünde hazırlanan 

sorulara göre Üniversitemiz kontrol faaliyetleri toplam puanı 14 olarak hesaplanmıştır.  Bu 

puana göre, tüm soruların cevapları evet olması durumunda bulunan toplam puana göre 

oranının yüzde olarak hesaplanması sonucunda  %58,33 olarak bulunmuştur. Bu puan 

Üniversitemizde, kontrol faaliyetleri gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesidir. 

Kontrol faaliyetleri mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmalıdır.  

 

II.4-Bilgi ve İletişim 

 

 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.  

 

 Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Soru Formunda, Bilgi ve İletişim bölümü 11 sorudan 

oluşmaktadır. İç kontrol sisteminin bilgi ve iletişim bileşeni bölümünde hazırlanan sorulara 

göre Üniversitemiz bilgi ve iletişim toplam puanı 15 olarak hesaplanmıştır.  Bu puana göre, 

tüm soruların cevapları evet olması durumunda bulunan toplam puana göre oranlanmasının 

yüzde olarak hesaplanması sonucunda %68,18 olarak bulunmuştur. Bu puan Üniversitemizde, 

bilgi ve iletişim mekanizması gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesidir. Bilgi ve 

iletişim mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmalıdır.  

 

II.5-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 gerekmektedir. 

 

 Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Soru Formunda, İzleme bölümü 7 sorudan 

oluşmaktadır. İç kontrol sisteminin izleme bileşeni bölümünde hazırlanan sorulara göre 

Üniversitemiz izleme toplam puanı 5 olarak hesaplanmıştır. Bu puana göre, tüm soruların 



Sağlığın Üniversitesi                                                                     

 

 

 

AFSÜ 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 

 Sayfa 10 

cevapları evet olması durumunda bulunan toplam puana göre oranlanmasının yüzde olarak 

hesaplanması sonucunda %35,71 olarak bulunmuştur. Bu puan Üniversitemizde, izleme 

sistemi gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesidir. İzleme mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmalıdır. 
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III. DİĞER BİLGİLER 

 

III.1-İç Denetim Sonuçları 

 

 Üniversitemizde İç Denetim birimi kurulmamış olup,  İç Denetçi bulunmamaktadır. 

 

III.2-Dış Denetim Sonuçları 

 

 2020 yılında Sayıştay tarafından Üniversitemizde bir denetim gerçekleştirilmiş olup, 

denetime ait rapor 2021 yılında yayınlanmıştır. Yayımlanan denetim raporunda 

uygulamalarda ve altyapı, fiziksel eksiklik nedeniyle tespit edilmiş olan 2 adet bulgu 

mevcuttur. Söz konusu bulgulara ilişkin Üniversitemizin cevaplı raporu süresi içinde eksizsiz 

olarak Sayıştay Başkanlığı’na sunulmuştur. 

 Ayrıca Üniversitemiz 2021 yılı içerisinde Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ilgili hükümlerine istinaden 2020 Yılı Kurum İç 

Değerlendirme Raporu kapsamında kurumsal dış değerlendirme programı kapsamına dahil 

edilmiştir. 

Değerlendirme takımı ile çevrimiçi ve yüz yüze yapılan ziyaretler sonucunda kurum iç 

değerlendirme raporunda değerlendirmiş olduğumuz 13 başlık için dereceli değerlendirme 

anahtar basamağı yükseltilmiş olup, 7 başlığın basamağı düşürülmüştür. 

 

III.3-Diğer Bilgi Kaynakları 

 

Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler 

 

 Ön mali kontrol faaliyetleri kapsamında 2021 yılı içerisinde Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı’na ait AFSÜ SUAM Laboratuvarları Getat Kozmetoloji ve Aile Sağlığı 

Poliklinikleri Bakım Onarım İnşaat İşi ihalesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü’ne ait Üst Düzey Beyin Cerrahi Ameliyat Mikroskobu Alımı ihalesi ve 4/B 

kapsamında sözleşmeli personellerin sözleşmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. 

Maddesi (B) fıkrası kapsamında ön mali kontrol işlemlerine tabi tutulmuştur. 

 

 

Bilgi Edinme Kanunu Kapsamındaki Talep ve Şikayetler 

  

 Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Üniversitemize yapılan başvurular takip 

edilmekte, ilgili birimlerle yapılan yazışmaların sonuçları süresi içerisinde talep sahiplerine 

iletilmektedir. 
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IV. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 

 

 İç kontrol sistemi, 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun Beşinci kısmında düzenlenmiştir. 

 Kanunun 55. Maddesinde iç kontrol, “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 

mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 

varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 

idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve 

diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. 

 Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;  

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

yönetilmesini,  

 Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,  

 Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  

 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini,  

 Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, 

sağlamak olarak belirlenmiştir.  

 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince Maliye Bakanlığı 26.12.2007 tarih ve 

26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu 

idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla kontrol ortamı, risk değerlendirilmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 

olmak üzere beş bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart 

belirlenmiş; idarelerin malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve 

gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu ve iç kontrol sistemlerinin bu standartlara 

uyumunu sağlamak üzere yapacakları çalışmalar için eylem planı oluşturmaları istenmiştir. 

 Bu kapsamda Üniversitemiz Rektörlük Makamı Oluru ile Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı onaylanarak 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe 

konulmuştur. Onaylanan eylem planı birimlere duyurulmuştur.  Eylem planı kapsamında, 

birimlerde üç aylık periyotlar halinde yapılan çalışmalara dair raporlama yapılarak bilgi 

verilmesi istenmiştir. Buna göre de Üniversitemiz eylem planı kapsamında altı aylık 

gerçekleşme sonuçları hazırlanmaktadır. 

 Üniversitemiz ve birimlerinde faaliyet raporları, raporlar, yönergeler ve diğer 

dokümanlar ile iç kontrol kapsamında yapılan tüm çalışmalar web sitelerinde yer almıştır. 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

V. 1-Güçlü Yönler 

 

Kontrol Ortamı 

 İç kontrol hakkında farkındalık oluşturulmuş, bu kapsamda toplantılar yapılmış ve 

geliştirilmeye devam etmektedir. 

 Birimlerde teşkilat şemalarını oluşturulmuş ve görev tanımları, iş akış süreçleri 

hazırlanmış olup web sayfalarında yayımlanmıştır.  

 İç kontrol sistemini daha güçlü hale getirecek olan kalite yönetimi çalışmaları başlamış 

olup, konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

 Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri kapsamında Etik Sözleşme personele 

imzalatılmıştır.  

 Birimlerde hizmet envanterleri ve hizmet standartları oluşturularak web sayfalarında 

yayımlanmıştır. 

 

Risk Değerlendirme 

 Üniversitemiz Performans Programı hazırlanmış olup, ilgili yıllara ait hazırlanan 

performans programları belirlenen sürelerde yayımlanmaktadır. Birim faaliyetlerinde 

Performans Programında yer alan kurumsal amaç ve hedeflere uyum gözetilmekle birlikte, 

amaç ve hedeflerle uyumunu sağlamaya yönelik mevzuat takip edilmektedir 

 Üniversitemiz bütçe hazırlık sürecinde, performans programı esaslı bütçe uygulamalarının 

dikkate alınarak kurum düzeyinde etkin biçimde çalışmalar yapılmaktadır. 

 Yılı birim ve idare faaliyet raporları hazırlanarak yayımlanmaktadır. 

 

Kontrol Faaliyetleri 

 Üniversitemiz birimlerinde, mali karar ve işlemlerin yerine getirilmesi, onaylanması, 

uygulanması, etkililiği, sürekliliği ve kontrol edilmesi süreçlerinin belirli mevzuatlar 

çerçevesinde yapılmaktadır. 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), üzerinden yazılı iletişim ortamlarından 

gerekli denetimler yapılmaktadır. Vekâlet sisteminin Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

üzerinden etkin bir şekilde kullanıldığı, Görevler Ayrılığı ilkesinin mevcut personel 

sayısının olanak sağladığı ölçüde uygulandığı görülmektedir.  

 Taşınır ve taşınmaz varlıkların kayıt altına alınması ve sürekli izlenmesi sistem üzerinden 

raporlamalar yapılarak takip edilmektedir.  



Sağlığın Üniversitesi                                                                     

 

 

 

AFSÜ 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 

 Sayfa 14 

Bilgi ve İletişim 

 Yatay ve dikey iletişim ile iç iletişimi kapsayan etkili ve sürekli iletişim bulunmakta olup, 

gerekli güncellemeler yapılmaktadır.  Üniversitemiz web sayfasında bulunan istek ve 

öneri bölümü aracılığıyla her türlü istek ve önerilerini iletilebilmektedir.  

 Gelen ve giden evraklar Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden zamanında kayıt 

altına alınmaktadır. Ayrıca Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Standart Dosya Planı'na 

uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşivlenmektedir.  

 Üniversitemiz yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak 

yayımlanmaktadır. 

 

İzleme 

 Üniversitemizde yapılan anketler, çalışma raporları ile iç kontrol sisteminin izlenmesi 

sağlanmaktadır.  

 

V. 2-İyileştirmeye Açık Alanlar 

 

Kontrol Ortamı 

 İç kontrol sistemi ve işleyişinin,  iç kontrol sistemi uygulamalarını değerlendirmek, 

gerçekleşen ve gerçekleşmeyen faaliyetlerle ilgili raporlama yapılması gerekmektedir. 

 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenerek, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri 

düzenlemekte, ancak tüm birimler bazında bu eğitimlerin yaygınlaştırılması 

gerekmektedir.    

 İç kontrol kapsamında gerekli yönerge, usul ve esaslar hazırlanmış, ancak henüz yürürlüğe 

girmemiştir. 

 

Risk Değerlendirme 

 Üniversitemiz 2023-2027 dönemi Stratejik Planı henüz yayımlanamadığı için ilgili 

çalışmalara başlanılamamıştır. 

 Risk tanımlama ve değerlendirme çalışmalarının birim düzeyinde yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

 Risk yönetimine ilişkin bilgilendirme ve farkındalığın sağlanamadığı görülmekte; 

birimlerde risk çalışma ekipleri belirlenmeye başlanılmakla beraber etkin halde değildir. 

Üniversitemiz Risk Strateji Belgesinin hazırlanarak risklerin belirlenmesi ve 



Sağlığın Üniversitesi                                                                     

 

 

 

AFSÜ 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 

 Sayfa 15 

değerlendirilmesi çalışmalarının tüm birimleri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Kontrol Faaliyetleri 

 Üniversitemizin tüm birimlerinde Risk Yönetimi çalışmaları ile birlikte faaliyetlerin 

tamamına ilişkin riskler belirlenerek uygun kontrol yöntemleri geliştirilmesi ve yazılı 

prosedürler oluşturulması gerekmektedir. 

 Faaliyetler ile mali karar ve işlemler, yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde 

yapılmakta olup, birimler düzeyinde yazılı prosedür ve ilgili dokümanlarda eksiklikler 

mevcuttur. 

 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlamak için var olan kontrol 

mekanizmalarının sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Üniversitemiz birimlerinde mevcut personel ile birim içi rotasyon yapılmakta ancak henüz 

yeterli düzeye ulaşılmamıştır. 

 

Bilgi ve İletişim 

 Raporlama çalışmalarına katkı sağlayacak, veri toplamayı kolaylaştıracak tam ve doğru 

bilgi için Üniversitemiz yönetim bilgi sisteminin kurulması gerekmektedir. 

 Birim içinde ihtiyaç duyulan raporlar hazırlanmakta ancak, raporlama yöntem ve 

içeriklerinin oluşturulması adına hangi raporların, kim tarafından, ne sıklıkta, ne zaman 

hazırlanacağı,  dayanağı bilgilerinin yer aldığı yazılı prosedür henüz belirlenmemiş olup, 

ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

 İç ve dış paydaşlarla iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir iletişim sistemi 

geliştirilmelidir. 

 

İzleme 

 İç kontrol uygulamalarının etkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, iç kontrol 

çalışmaları ile ilgili yapılan değerlendirme sonuçlarının birim yöneticileri tarafından 

izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 Birimlerde iç kontrolün etkili bir şekilde işleyip işlemediği konusunda yöneticilere geri 

bildirimde bulunmaya olanak sağlayacak toplantıların yeterli düzeyde yapılması 

gerekmektedir. 

 Üniversitemizde İç Denetim birimi ve iç denetçi bulunmamaktadır. 
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V. 3-Eylem İçin Öneriler 

Üniversitemiz çalışanlarının kurumsal aidiyetlerinin ve motivasyonlarının 

arttırılmasına yönelik insan kaynakları yönetiminin temel unsurları olan başta insan 

kaynakları planlaması, işe alım süreçleri, kariyer geliştirme ve liyakat olmak üzere eğitim ve 

geliştirme faaliyetleri, performansa dayalı ödüllendirme ve disiplin uygulamaları ile çalışma 

ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürekli iyileştirme perspektifi ile 

uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir. İç kontrol sistemi bütünleşik bir yapıda en iyi 

sonucu vermesini sağlayacak biçimde çalışmasını sağlayan bir araç olarak kullanılmalıdır. 

Birim bazında risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının tamamlanarak 

Üniversitemizin Risk Strateji Belgesi’nin oluşturulması, güncel risk analizi yapılarak ve tüm 

birimleri kapsayacak şekilde risklerin belirlenmesi, risklere karşı alınacak önlemleri 

belirlenerek eylem planlarının oluşturulması ve risklerin gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel 

etkilerinin analiz edilerek sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Üniversitemizde hazırlanması gereken yönerge, yönetmelik, prosedür ve genelgeler 

tamamlanma aşamasında olup eksiklikler bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmaların 

tamamlanarak hazırlanan dokümanlar sürekli revize edilerek güncelleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenirliğinin sağlanması için kontrol mekanizmaları 

sürekli gözden geçirilmeli ve geliştirilmelidir. 

İç kontrol sistemi değerlendirmelerine üniversitenin tüm birimlerinin daha aktif olarak 

katılımı sağlanması gerekmektedir. 

Üniversitemiz İzleme Standartları kapsamında, idarenin faaliyetlerini hazırlanacak 

Strateji Plan çerçevesinde misyon ve vizyonu doğrultusunda, hedeflerle uyumlu olarak yerine 

getirip getirmediği tespit edilip değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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SORU FORMU 

No Sorular 

E
v
et

3
 

H
a
y
ır

4
 

G
el

iş
ti

ri
lm

ek
te

5
 

Açıklama 

Puan 2 0 1   

Not:  

3“Evet” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde kanıtlara(iç düzenlemeler, yapılmış faaliyetlerin detayları vb.)        yer verilmelidir. 

4“Hayır” seçeneği işaretlenmiş ise “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmelidir.  

5“Geliştirilmekte” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalar (planlanan faaliyetlerin detayları vb.) yapılmalıdır. 

 

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 almaktadır.  

1 

Kamu İç Kontrol Standartları bilinmekte mi? 

 

(Bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler verilmesi ve 

toplantılar düzenlenmesi uygun olacaktır.) 

2     

İç Kontrol Eylem Planı onaylanarak 30.12.2020 tarihinden itibaren 

yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda birimlerde online şeklinde 

toplantı yapılmıştır. 

 

İç kontrol standartları ile ilgili dokümanlar hazırlanarak web sitesinde 

yayımlanmıştır. 
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2 

İç 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 kontrolün hizmet içi 

eğitim programlarına dahil edilmesi, iç kontrole ilişkin bilgi ve 

belgelere birimin web/internet sayfasında kolay erişilebilir şekilde 

yer verilmesi gibi çalışmalar yürütülmekte mi? 

    1 

Eylem Planı kamu iç standartları ve iç kontrol ile ilgili online olarak 

toplantılar yapılmış bu kapsamda broşürler hazırlanmış ve web 

sitesinde yayımlanmıştır. 

İç kontrol ile yapılan tüm çalışmalar Üniversitemiz birim web 

sayfalarında yer almaktadır. 

Pandemi nedeniyle eğitim ve toplantılar online olarak yapılmakta olup, 

bir kısmı ise ertelenmiştir. 

3 

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.) 

2     

Kamu Görevlileri Etik sözleşme hazırlanmış olup, mevcut ve göreve 

yeni başlayan tüm personele etik kurallar bildirilmiş ve ETİK 

SÖZLEŞME imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. 

Ayrıca bazı birimlerimizde Yükseköğretim Kurulları Etik Davranış 

İlkeleri EBYS üzerinden duyurulmuştur. 

4 

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.) 

    1 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik kapsamında etik dışı davranışlar izlenmekte ve 

ekinde bulunan Kamu Görevlileri Etik sözleşmesi tüm personele 

imzalatılmıştır. 
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5 

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.) 

2     

Üniversitemiz, hizmetler ile ilgili hizmet envanteri ve hizmet 

standartları hazırlamış ve birimlerimiz web sayfalarında 

yayımlanmıştır. 

 

İlgili formlarda gerektiğinde güncellemeler yapılmaya devam 

edilecektir. 

6 
Tüm iş ve işlemleriyle ilgili çıktılara personelin ve yetkili 

mercilerin erişimleri sağlanıyor mu? 
2     

Üniversitemizde tüm iş ve işlemlerinde verilen yetkiler kapsamında 

kullanılan sistemler aracılığıyla erişim sağlanmaktadır. 

7 

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. 

Düzenlenecek anketlerin gizlilik esaslı olması tavsiye 

edilmektedir.) 

    1 

Üniversitemizde anketler uygulanmakta ancak henüz yeterli seviyede 

değildir. 

 

Elektronik olarak başvuru yapabilecekleri web sayfasında öneri ve 

istek bölümü bulunmaktadır. 

 

Ayrıca birimlerde yapılan toplantılarda gelen öneri ve sorunlara 

yönelik gelen bildirimler incelenmekte ve gerekli işlemler 

alınmaktadır. 

8 

Misyon yazılı olarak belirlenip, duyuruldu mu? 

 

(Misyon; ilan panolarında, interntte ,e-posta yoluyla personele 

duyurulabilir.) 

  0   
Üniversitemiz Stratejik Plan Dönemi 2023-2027 olup, 

tamamlandığında Üniversitenin misyonu yayımlanarak duyurulacaktır. 

9 

Tüm üst 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.) 

    1 

Üniversitemizde görev tanımlarına ait yönerge veya genelge 

bulunmamakla beraber birimlerde görevlere ilişkin görev 

tanımlamaları yapılmış olup web sitelerinde yayımlanmıştır. 
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10 

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.) 

    1 

Üniversitemiz birimlerinde yönetici ve personelin görev tanımları 

yazılı olarak belirlenmiş ve web sitelerinden yayımlanmıştır. Görev 

tanımlarını EBYS üzerinden veya formlarda mevcut olan bildirim 

kısmının kişilere imzalatılarak bildirilmiştir. 

11 
Organizasyon şeması görev dağılımını, hesap vermeye uygun 

raporlama kanallarını gösteriyor mu? 
2     

Üniversitemiz Organizasyon şeması mevcut olup, web sitesinde 

yayımlanmıştır. 

12 

Tüm üst 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.) 

    1 

Üniversitemiz Stratejik Plan Dönemi 2023-2027 olup, henüz 

yayımlanmış misyonu bulunmamakla beraber, görev tanımlarında 

misyon ile uyumlu olmasına dikkat edilmektedir. 

13 

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 yedek personel 

belirleme vb.)belirlenmesi önerilmektedir.) 

    1 

Üniversitemiz hassas görevler tüm birimler kapsamında hazırlanmamış 

olup, hassas görev listeleri ve hassas görevlere ilişkin uygulama 

prosedürleri belirleyerek hazırlayan birimler tarafından web 

sitelerinden paylaşılmıştır. 
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14 

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.) 

    1 

Üniversitemizde sistemsel programlar üzerinden iş ve işlemler 

yürütülen görevlerde yetkili personel tarafından izlenebilmektedir. 

Yapılan işlemler ile ilgili Birimlerde birim faaliyet raporları, 

Akademik Faaliyet Raporları ve Üniversitemiz idare faaliyet raporu 

bulunmaktadır.  

 

Bazı birimlerde birimler arası kontrol mekanizması oluşturulmuştur. 

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.) 

2     

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları 

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik 

kapsamında işlemler yapılmaktadır. 

16 
Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenerek, bu ihtiyacı 

giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmekte mi? 
    1 

Pandemi nedeniyle eğitimler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 

Ofisinin eğitim kapısı üzerinden Üniversitemiz personeli tarafından 

ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimler verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 

bazı birimlerde ihtiyaç duyulan eğitimler verilmeye devam etmektedir.  

17 

Yöneticileri personelin yeterliliği ve performansı ile ilgili olarak 

yaptıkları değerlendirmeleri ilgili personelle paylaşıyor mu? 

 

(Yöneticilerin çalışanların performansına ilişkin değerlendirme 

sonuçlarını çalışanları ile paylaşmaları önerilmektedir.) 

  0   

Henüz yöneticiler tarafından personelin yeterliliği ve performansını 

ölçmeye yönelik Üniversite geneli yayılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır. 
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18 

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?) 

    1 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin eğitim kapısı üzerinden 

Üniversitemiz personeli tarafından ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimler 

verilmeye başlanmıştır. 

 

Ayrıca bazı birimlerde ihtiyaç duyulan eğitimler verilmeye devam 

etmektedir.  

 

Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmış olup üst 

yöneticiye sunulmuştur. 

19 

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 fırsatlarından yararlandırma vb.) geliştirilmesi ve bu 

kriterlerin tüm personele bildirilmesi tavsiye edilmektedir.) 

  0   
Üniversitemizde ödül verilmesine dair henüz hazırlanmış doküman 

bulunmamaktadır. 

20 

Personeline yönelik insan kaynakları ile ilgili prosedürler 

(personel alımı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, performans 

değerlendirmesi vb.) var mı? 

    1 
İnsan Kaynakları Yönergesi hazırlanmış olup, üst yönetime 

sunulmuştur. 

21 

İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlendi mi? 

 

(İş akış süreçlerinin belirlenmesi ve bu süreçlerdeki imza ve onay 

mercilerinin belirlenmesi ve duyurulması önerilmektedir.) 

    1 
İş akışı süreçleri hazırlanmış ve web sitelerinde yayımlanmıştır. 

Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması taslak olarak hazırlanmıştır. 
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22 

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.) 

    1 

AFSÜ Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Uygulama 

Esasları (Taslak)’nın ekinde bulunan yetki devri formu ile 

düzenlenmektedir. 

23 
Yetki devredilecek personel için asgari gereklilikler (bilgi, beceri 

ve deneyim) belirlendi mi? 
    1 

AFSÜ Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Uygulama 

Esasları (Taslak) ile düzenlemeler yapılmıştır. 

24 

Yetki devredilen personelin, yetkinin kullanımına ilişkin olarak 

belli dönemlerde yetki devredene rapor vermesine ilişkin 

düzenleme var mıdır? 

    1 

AFSÜ Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Uygulama 

Esasları (Taslak)’nın ekinde buluna form ile yapılan işler ile bilgiler 

sağlanmaktadır.    

TOPLAM PUAN - KONTROL ORTAMI 27 Yüzdelik Değeri: 56,25 
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SORU FORMU 

No Sorular 
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5
 

Açıklama 

Puan 2 0 1   

Not:  

3“Evet” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde kanıtlara(iç düzenlemeler, yapılmış faaliyetlerin detayları vb.)        yer verilmelidir. 

4“Hayır” seçeneği işaretlenmiş ise “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmelidir.  

5“Geliştirilmekte” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalar (planlanan faaliyetlerin detayları vb.) yapılmalıdır. 

 

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 almaktadır. 

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.) 

2     

Faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla 

belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması yönünde çalışmalar 

yapılmakta olup, ayrıca performans sistemine dayalı program bütçe 

sisteminde sonuçlar üç aylık dönemler halinde giriş yapılarak yıl 

bazında sonuçlar izlenmektedir. 
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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.) 

2     

Üniversitemiz bütçesinin hazırlanmasında performans esaslı bütçe 

sistemine geçiş ile hazırlanan program bütçe ile uyum 

sağlanmaktadır.  

3 

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.) 

    1 

Üniversitemizde performans programı                                                                                              

ile belirlenen amaç ve hedeflere uyumlu olmasına dikkat edilmekte 

olup yazılı prosedür bulunmamaktadır. 

4 
Görev alanı çerçevesinde birimlerin hedeflerine uygun spesifik 

hedefler belirlendi mi? 
    1 

Üniversitemiz mevzuat çerçevesinde birimlerin hedeflerine uygun 

hareket etmesine yönelik hedefeler bulunmaktadır. 

5 
Üst yönetici tarafından onaylanmış olan risk strateji belgesi tüm 

çalışanlara duyuruldu mu? 
    1 

Üniversitemiz risk strateji belgesi hazırlanmış olup, onaylandığında 

tüm personele duyurulacaktır. 
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6 

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 altyapı oluşturur. 

 

İdareniz için Risk Strateji Belgesi hazırlanmış ise söz konusu 

belgede risk yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklara da yer 

verilmiş olması gerekir.) 

    1 
Risk strateji belgesi taslak aşamasında olup, belgede görev ve 

sorumluklar hakkında bölüm bulunmaktadır. 

7 
Riskler, birim/program ve alt birim/ Operasyonel düzeyinde tespit 

ediliyor mu? 
  0   

Risk strateji belgesi yürürlüğe girdiğinde birim alt birim ve 

Operasyonel düzeyde riskler ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

8 

Üniversitede tespit edilen risklerin, muhtemel etkileri ve 

gerçekleşme olasılıkları ölçülüyor mu? 

 

(Tespit edilen risklerin olasılık ve etkileri ölçülmeli ve rakamla 

gösterilmelidir.) 

  0   
Risk strateji belgesi yürürlüğe girdiğinde tespit edilen riskler ile ilgili 

gerçekleşme olasılıklarına ilgili tablolar doldurulacaktır. 

9 

Üniversitemizde tespit edilen riskler, risk puanlarına(Etki x 

Olasılık) veya önem derecelerine göre önceliklendiriliyor mu? 

 

Risklerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi kaynak 

tahsisinde etkinliği sağlar. 

  0   
Risk strateji belgesi yürürlüğe girdiğinde tespit edilen riskler ile ilgili 

önceliklendirme yapılacaktır. 
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10 

Üniversitede 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.) 

  0   
Risk strateji belgesi yürürlüğe girdiğinde tespit edilen riskler kayıt 

altına alınacaktır. 

11 

Üniversitede 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.) 

  0   
Henüz risk tespiti ile ilgili çalışma yapılmadığından fayda maliyet 

analizi yapılmamıştır. 

12 

Üniversitede tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılıklarında 

veya etkilerinde bir değişiklik olup olmadığı yada 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.) 

  0   
Risk ile ilgili çalışmalar tamamlandığında düzenli periyotlarla 

izlenecektir. 



         Sağlığın Üniversitesi                                                                                                                                   

AFSÜ 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 

 

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.) 

  0   
Risk ile çalışmalar yapılırken personelin süreçle ilgili katılımı 

sağlanacaktır. 

14 

Yönetici ve personeli risk yönetimine ilişkin görev ve 

sorumluluklarının bilincinde mi? 

 

(Bu soruya cevap verilirken personelin risk yönetimindeki görev 

ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirme ve farkındalığın nasıl 

sağlandığı değerlendirilmeli ve bu kapsamda hangi araçların 

kullanıldığı açıklanmalıdır.) 

    1 Üniversitemiz iç kontrol eylem kapsamında çalışmalara başlanmıştır. 

15 

Üniversitede birimlerle ortak yürütülmesi gereken riskleri 

bulunması durumda söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin 

olarak ilgili birim ile gerekli işbirliği ve iletişim sağlanıyor mu? 

    1 
Üniversitede ortak yürütülmesi gereken riskler ile gerekli iletişim 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 
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16 

Üniversitemizde 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.) 

  0   
Riskler ile ilgili çalışmalar tamamlandığında birimlerle paylaşım 

yapılacaktır. 

TOPLAM PUAN - RİSK DEĞERLENDİRME 10 Yüzdelik Değeri: 31,25 
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Açıklama 

Puan 2 0 1   

Not:  

3“Evet” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde kanıtlara(iç düzenlemeler, yapılmış faaliyetlerin detayları vb.)        yer verilmelidir. 

4“Hayır” seçeneği işaretlenmiş ise “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmelidir. 

5“Geliştirilmekte” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalar (planlanan faaliyetlerin detayları vb.) yapılmalıdır. 

 

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 almaktadır. 

1 

Üniversitede 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, 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.) 

    1 

Strateji ve kontrol mekanizmaları süreç ve risklerin izlenmesi, 

karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için gerekli çalışmalar 

yapılmakta ve toplantılar düzenlemektedir. Çalışma ekipleri 

oluşturulması gibi çalışmalar yürütülmektedir.                                                                                 
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2 

Üniversitede 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.) 

    1 
Kontrol faaliyetlerinde iç kontrol kapsamında fayda maliyet analizi ile 

ilgili dikkat edilmektedir. 

3 

Üniversitede 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.) 

    1 
Kontrol faaliyetlerin etkinliği ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerekli 

incelemeler yapılmaktadır. 

4 

Faaliyetler 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.) 

    1 
Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması hazırlanmış olup taslak 

aşamasındadır. 
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5 

Yöneticiler 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 olmadığı yöneticiler tarafından 

izlenmelidir. Belirlenen hata ve usulsüzlüklerin ne şekilde 

giderileceğine ilişkin olarak yönetici talimatları 

oluşturulmalıdır.) 

2     

Üniversite birimlerinde prosedür ve gerekli dokümanların 

uygulanmasına yönelik kontroller yapılmaktadır. Elektronik belge 

yönetim sistemi ile de personel tarafından yapılan işlemlerin kontrolü 

sağlanmaktadır. 

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.) 

    1 

Görevler ayrılığı ilkesi personel sayısının yetersiz olduğundan 

görevler ayrılığı ilkesi tam olarak uygulanamamakla beraber mevcut 

personel ile görevlere ilişkin düzenlemeler yapılmakta                     

olup, personelin yeterli seviyeye           ulaşması durumunda gerekli 

düzenlemeler güncellenecektir. 
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7 

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. 

    1 

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, 

yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile 

birimlerde gerekli düzenlemeler bulunmakta beraber Faaliyetlerin 

Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Uygulama Esasları hazırlanmış 

olup, yürürlüğe girdiğinde uygulama birliği sağlanacaktır. 

8 

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.) 

2     

Üniversitemiz izin ve benzeri durumlarda personel, Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi üzerinden görevlendirilen vekil için vekalet 

bırakabilmektedir. 

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 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.) 

    1 

Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Uygulama Esasları 

(taslak) ekinde                             görevinden ayrılan personel için 

yürüttüğü iş ve işlemlere ilişkin görevlendirilen yeni personele bilgi 

verebilmesine yönelik form bulunmaktadır. 
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10 

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.) 

    1 

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. 

11 

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.) 

2     
Bilgi sistemlerine yetkilendirme dahilinde veri ve bilgilere erişim 

sağlanmaktadır.                                                                                

12 

Bilgi sisteminde yeterli bir yedekleme mekanizması ve teste tabi 

tutulmuş olağanüstü durum onarım planları/eylem planları mevcut 

mu? 

  0   Bilgi sistemlerinde olağanüstü durum planları bulunmamaktadır. 

TOPLAM PUAN - KONTROL FAALİYETLERİ 14 Yüzdelik Değeri: 58,33 
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SORU FORMU 

No Sorular 
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Açıklama 

Puan 2 0 1   

Not:  

3“Evet” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde kanıtlara(iç düzenlemeler, yapılmış faaliyetlerin detayları vb.)        yer verilmelidir. 

4“Hayır” seçeneği işaretlenmiş ise “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmelidir. 

5“Geliştirilmekte” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalar (planlanan faaliyetlerin detayları vb.) yapılmalıdır. 

 

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 almaktadır.  

1 

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. 

 

Personelin görevlerini kesintisiz şekilde yerine getirebilmelerini 

sağlayacak bilgileri alabilmeleri için üst yönetim dâhil her 

düzeydeki yöneticilerle iletişim içerisinde olması sağlanmalıdır.) 

2     

Yöneticiler ve personel arasında elektronik belge yönetim sistemi, e-

mail gibi sistemler aracılığıyla yazılı olarak,  düzenlenen toplantılar, 

yüz yüze görüşmeler ile sözlü olarak iletişim sağlanmaktadır. 
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2 
Dış paydaşlar ile etkin iletişimi sağlayacak bir dış iletişim sistemi 

mevcut mu? 
2     

 

Dış paydaşlar ile e-mail, telefon ve ayrıca web sitesi üzerinden öneri 

ve istek bölümünden etkin iletişim sağlanmaktadır. 

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.) 

2     

Mevzuat düzenlemeleri kapsamında dilekçe ve benzeri yollarla 

iletilen talep ve şikayetler değerlendirilmekte olup, ayrıca web sitesi 

üzerinden öneri ve istek bölümünden iletebilmektedirler. Dış 

paydaşlarla ile gibi anket çalışmaları da yapılmaktadır. 

4 

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.) 

    1 

Personelin görev tanımlamaları yapılmış olup web sitesinde yer 

almakla beraber kişilere yazılı olarak veya EBYS üzerinden 

bildirilmiştir. 

5 

Mevcut bilgi sistemleri idare 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.) 

    1 

Mevcut bilgi sitemleri üzerinden ihtiyaç olan gerekli raporlamalar 

yapılmakla beraber tüm hedef ve faaliyetlerin değerlendirilmesi 

yapılamamaktadır. 
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6 

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 ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle 

ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında 

bilgilendirilmelidir.) 

2     

Üniversitemiz birimlerinde raporlamalar ilgili mevzuat çerçevesinde 

yapılmakta olup, yazılı prosedür bulunmamakla beraber tamamlanan 

raporlar web sitelerinden yayımlanmaktadır.  

7 

İş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini 

kapsayan belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon 

sistemi mevcut mu? 

2     

Yönetmelikler çerçevesinde yapılan iş ve işlemler ile ilgili EBYS 

üzerinden arşivlenmektedir. Fiziksel olarak tutulan dosyalarda ilgili 

birim tarafından usulüne uygun olarak arşivlenmektedir. 

8 

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.) 

2     
Gelen giden evraklar EBYS üzerinden Standart Dosya Planı 

Genelgesine uygun şekilde dosyalanmaktadır.  
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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.) 

  0   
Dilek Şikayet ve Öneri Yönergesi yürürlüğe girdikten sonra personele 

duyurulacak olup web sitesinden yayımlanacaktır. 

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.) 

  0   

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a, Devlet 

Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre 

bildirimde bulunulmaktadır. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların 

Bildirilmesine Dair Yönerge hazırlandıktan sonra personele 

duyurulacak olup, web sitesinden dış paydaşlara bilgilendirme 

yapılacaktır. 

11 

 

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.) 

    1 

Yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde bildirimde bulunan 

personelin haksız ve ayırımcı bir muameleye maruz kalmamasına 

özen gösterilmektedir. 

TOPLAM PUAN- BİLGİ VE İLETİŞİM 15 Yüzdelik Değeri: 68,18 
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Açıklama 

Puan 2 0 1   

Not:  

3“Evet” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde kanıtlara(iç düzenlemeler, yapılmış faaliyetlerin detayları vb.)        yer verilmelidir. 

4“Hayır” seçeneği işaretlenmiş ise “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmelidir.  

5“Geliştirilmekte” seçeneği işaretlenmişse “Açıklama” bölümünde gerekli açıklamalar (planlanan faaliyetlerin detayları vb.) yapılmalıdır.  

 

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 almaktadır.  

1 

İç kontrolün etkili bir şekilde işleyip işlemediği konusunda 

yöneticilere geri bildirimde bulunmaya olanak sağlayacak 

toplantılar düzenleniyor mu? 

    1 

Üniversite birimlerinde iç kontrol kapsamında toplantılar yapılarak 

takip edilmekte olup, üç aylık periyotlarla birimde yapılan iç kontrol 

kapsamındaki çalışmalar raporlanarak hazırlanmaktadır. 
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2 

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.) 

    1 

Birim faaliyet raporları hazırlanmakta olup web sitesinde 

yayımlanmaktadır. Ancak sürekli izlenmesine yönelik çalışmalar 

devam etmektedir. 

 

Risk belirleme ve değerlendirme ekibi oluşturulmaya başlanmıştır. 

3 

İç 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.) 

    1 

İç kontrol sistemi ile ilgili altı aylık çalışma raporları yapılmış olup, iç 

kontrol sistemi değerlendirme raporu için Kamu İç Kontrol Rehberi 

soru formundan yararlanılarak yıllık rapor hazırlanacaktır. 

4 

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi 

ve/veya kurumların talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim 

sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmakta mı? 

    1 

Değerlendirme sürecinde; yapılan çalışmalara ait birimlerden gelen 

raporlar incelenmektedir. Bu süreçte görüş, talep ve şikayetler ile 

ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

5 

Yönetici ve çalışanlarıyla iç denetim birimi arasında etkin bir 

işbirliği var mı? 

 

(Yönetici ve personelinin iç denetim faaliyetlerine yönelik 

farkındalık düzeyini artırmak için neler yapıldı? Kısaca yazınız.) 

  0   Üniversitemiz İç Denetim Birimi bulunmamaktadır. 
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6 

İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken 

önlemler belirlenip uygulanıyor mu? 

 

(Önlemlerin izlenmesinden sorumlu kişi ve birim ile izleme 

yöntemine ilişkin kısaca bilgi veriniz. İzleme sonuçları hangi 

yönetim kademesiyle ve hangi aralıklarla paylaşılıyor? 

Belirtiniz.) 

    1 
İç kontrol kapsamında değerlendirme ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. 

7 

İç denetim raporlarına istinaden alınması gereken önlemlere 

ilişkin hazırlanan eylem planları izleniyor mu? 

 

(Cevabınız “evet” ise kullanılan izleme yöntemi hakkında bilgi 

veriniz.) 

  0   Üniversitemiz İç Denetim Birimi bulunmamaktadır. 

TOPLAM PUAN – İZLEME 5 Yüzdelik Değeri: 35,71 

 

GENEL TOPLAM PUAN: 71 

 

TOPLAM YÜZDELİK DEĞERİ: 50,71 
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2021 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA RAPORU 

Eylem 

Kod 

No 

 

Öngörülen Eylem 

 

Sorumlu 

Birim 

İş 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 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 

Koordinatörlü

ğü / 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 

Koordinatör. 

/SGDB 

 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

 

Eylem Planı kamu iç standartları ve iç kontrol 

ile ilgili broşürler hazırlanmış olup web 

sitemizde yayımlanmıştır. Çalışma raporları 

altı aylık çalışmalar bazında hazırlanarak, 

web sitemizde yayımlanmaktadır.- 
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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 takip edecek, personel ile 

gerekli etkileşimde bulunacaktır. Ayrıca iç 

kontrol kapsamında birimlerde yöneticileri ile 

birlikte bilgilendirme toplantıları 

düzenlemiştir. 

 

 

KOS 

1.2-2 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 

öngörülen eylemlere ilişkin faaliyetler periyodik 

olarak üst yöneticiye raporlanacak ve izleme 

fonksiyonu sağlanacaktır. 

SGDB 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. 

Kamu Görevlileri 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. 

https://strateji.afsu.edu.tr/
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KOS 

1.3-3 

Etik kurul tarafından etik kültürü konusunda 

bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla yılda bir 

defa eğitim çalışmaları yapılacaktır. 

Hizmet İçi Eğitim Programlarında Etik 

Değerlere de sürekli yer verilecektir. 

Personel Daire 

Başkanlığı / 

Etik Kurul 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Bazı birimlerde “Yükseköğretim Kurulları 

Etik Davranış İlkeleri'  kapsamında personele 

EBYS üzerinden bilgilendirmeler yapılmış, 

web sayfalarında yayımlanmış ve etik kurul 

birim sorumluları belirlenmiştir. 

 

 

KOS 

1.4-1 

Üniversitemiz faaliyetleri hakkında tüm 

tarafların bilgilenmesini sağlamak amacıyla 

düzenli olarak raporlar hazırlanacak ve 

Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır. 

SGDB / Basın 

Yayın ve 

Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

İlgili rapor ve 

belgeler 

yasal 

sürelerinde 

yayımlanmak

tadır.  

Yılı;  

2022 yılı Performans Programı,  

2020 yılı Birim ve İdare Faaliyet Raporları,  

2020 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. 

Kurum personeli ve hizmet alanların öneri ve 

şikâyetlerini elektronik ortamda iletebilmelerini 

teminen kurumsal web sayfasında "Dilek, 

şikâyet ve Öneri" alanı oluşturulacaktır. 

Genel 

Sekreterlik / 

Bilgi İşlem 

D.Bşk. / Basın 

Yayın ve 

Halkla İlişkiler 

Müd. 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Dilek ve şikâyet kutuları ile web üzerinden 

elektronik ortamda öneri ve şikayetlerin 

alınmasına yönelik çalışmalar ilgili 

birimlerimizce yürütülmekte olup, 

https://afsu.edu.tr/ üniversitemiz sitesinde 

öneri ve istek bölümümüz bulunmaktadır.  

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.  

https://afsu.edu.tr/


 

         Sağlığın Üniversitesi                                                                                                                                   
 

AFSÜ 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 

 

KOS 

1.5-4 

Üniversitemiz tüm birimleri itibariyle hizmet 

envanteri ve hizmet standartları hazırlanarak 

kamuoyuna duyurulacaktır. 

Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik / 

SGDB 

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 

Koordinatör. 

Genel 

Sekreterlik / 

SGDB / 

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 az 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 

SGDB / 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 / 

SGDB 

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. 
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KOS 

2.2-1 

Üniversitemiz tüm birimlerinin görev tanımları 

yapılacaktır.  

Görev tanımları ile misyon ilişkilendirilmesine 

özen gösterilecektir. 

Tüm Birimler 

Genel 

Sekreterlik / 

SGDB 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

çalışmalar 

devam 

etmektedir.  

Birimlerimiz tarafından gerekli çalışmalar 

başlatılmış, görev tanımlarını tamamlayan 

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 /  

SGDB 

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/ 

SGDB 

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 /  

SGDB 

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.  
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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/  

SGDB 

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 

konulması,  

Yönerge kapsamında gerçekleştirilen işlem ve 

eylemlerin hesap verilebilirlik ilkesine uygun 

olarak ilgili raporlarda gösterilmesi. 

Tüm Birimler 

Rektörlük/  

Genel 

Sekreterlik/ 

SGDB 

Kısmen 

tamamlanmış 

olup, 

çalışmalar 

devam 

etmektedir. 

AFSÜ Yatay Geçiş Yönergesi  

AFSÜ Ön lisans ve Lisans Programlarına Yurt 

Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi  

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 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları 

Staj Yönergesi 

AFSÜ Avrupa Birliği Erasmus+ Programı 

Uygulama Yönergesi  

AFSÜ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi  

AFSÜ Akademik Açık Arşiv Sistemi 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. 

https://strateji.afsu.edu.tr/yonergeler/
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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 /  

SGDB 

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/ 

SGDB 

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/ 

SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Tüm birimleri kapsayacak şekilde Yönetim 

Bilgi Sistemi kurulacak olup, halen bazı 

birimlerde performans takip sistemi 

uygulanmaktadır.  

KOS 

3.1-1 

Birimlerin görev tanımlarına uygun olarak 

oluşturulan teşkilat yapılarına göre personel 

sayıları ve nitelikleri belirlenerek insan kaynağı 

ihtiyaç analizi yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları Yönergesi hazırlanacaktır. 

Personel Daire 

Başkanlığı 

SGDB / Tüm 

Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Stratejik Plan hazırlık döneminde insan 

kaynağı ihtiyaç analizi çalışmaları ortaya 

konulmuş olup, asgari seviyede insan kaynağı 

belirlemesi yapılmıştır. İnsan Kaynakları 

Yönergesi hazırlanmış olup üst yönetim 

onayına sunulmuştur. 

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. 
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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 

SGDB / 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. 

Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar 

hazırlanmış olup senato onayına sunulmuştur. 

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.  
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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/  

SGDB 

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 

SGDB 

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/  

SGDB 

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 / 

SGDB 

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 yetki unsurları açık ve net olarak 

belirlenecektir. 

Tüm Birimler 

Rektörlük/ 

Genel 

Sekreterlik/  

SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Yetki devrine esas olmak üzere Faaliyetlerin 

Devamlılığının Sağlanması Prosedürü taslağı 

hazırlanmıştır.  
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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/  

SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Faaliyetlerin Devamlılığının Sağlanması 

Prosedürü taslağında, Devir Raporu formatı 

hazırlanmış olup, bilgi akışının sürekli ve 

güncel olmasına yönelik uygulamaya 

konulacaktır.  

RDS 

5.1-1 

Stratejik Plan ön hazırlık çalışmalarına 2020 yılı 

içerisinde başlanılacaktır. 

Rektörlük /  

SGDB 
Tüm Birimler Tamamlandı 

Üniversitemiz Stratejik Planı çalışma takvimi 

oluşturulmuştur. Şubat 2021’de yayınlamış 

olduğumuz Genelge ile birlikte resmi olarak 

çalışmalara başlanılmıştır.  

KFS 

7.1-1 

Her harcama birimi tarafından iş süreçleri 

çıkarılacak, çıkarılan süreçlere ilişkin riskler 

tespit edilecek ve risklerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik uygun strateji ve kontrol 

mekanizmaları geliştirilecek, süreç ve risklerin 

izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve 

raporlanması için her birimde çalışma ekibi 

oluşturulacaktır. 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Harcama birimlerimiz tarafından gerekli 

çalışmalar başlatılmış, iş süreçlerini 

tamamlayan birimlerimizin web sitelerinde 

yayımlanmış ancak henüz süreçlere ilişkin 

riskler tespit edilememiştir. Bazı birimlerimiz 

tarafından çalışma ekipleri oluşturulmuştur ve 

bu kapsamda çalışmalara başlanılmıştır. Tüm 

birimlerimizde ise risklerin tespit edilmesi, 

ortadan kaldırılmasına yönelik uygun strateji 

ve kontrol mekanizmaları geliştirilmesi süreç 

ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, 

analizi ve raporlanması ile ilgili çalışmalar 

devam etmektedir.  

KFS 

7.2-1 

Birim yöneticileri, onaylı iş süreçlerinin 

birimlerinde uygulanmasını sağlayacak ve 

karşılaşılan sorunları üst yönetime 

bildireceklerdir. 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimiz tarafından onaylı iş süreçleri 

tamamlanan birimlerimiz web sitelerinde 

yayımlamış olup, uygulamadaki karşılaşılan 

sorunları tespite yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. 
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KFS 

7.3-1 

Üniversitemiz birimlerince varlıkların dönemsel 

kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 

uygulanacak prosedürler yazılı hale 

getirilecektir. 

Tüm Birimler SGDB 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Üniversitemize ait taşınır ve taşınmaz 

varlıklara ait BKMYBS ve TKYS sistemleri 

kullanılarak raporlamalar oluşturularak 

kontrolü sağlanmaktadır. Birimlerimiz 

tarafından üç aylık dönemsel işlemler ve yıl 

sonlarında alınan sayım, döküm ve benzeri 

raporlar ile güncel olarak izlenmektedir. 

KFS 

7.4-1 

Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet 

analizlerinin yapılarak etkin, verimli ve 

ekonomik olacak şekilde uygulanması 

sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 
 

SGDB 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Üniversitemizde belirlenen kontrol 

yönteminin etkin, verimli ve ekonomik 

olmasına yönelik dikkat edilmekte olup, bu 

kapsamda çalışmalara devam edilmektedir. 

KFS 

8.1-1 

İş akış şemalarının tamamlanarak onaylanması 

sonrasında, Üniversitemizin, faaliyetleri ile mali 

karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler 

belirlenecektir. Bu prosedürler başlama, 

uygulama ve sonuçlandırma aşamalarını 

kapsayacak şekilde, prosedürler ve ilgili 

dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun 

ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve 

ulaşılabilir olacaktır. 

SGDB Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Üniversitemiz Faaliyetlerin Sürekliliğinin 

Sağlanmasına Yönelik Uygulama Esasları ve 

Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması 

hazırlanmakta olup, henüz taslak 

aşamasındadır. 

KFS 

8.2-1 

Birimler tarafından belirlenen prosedürler ve 

ilgili dokümanlar faaliyet veya mali karar ve 

işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına 

kadar olan bütün aşamaları kapsayacak şekilde 

düzenlenecektir. 

SGDB Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına 

Yönelik Uygulama Esasları ve Mali 

İşlemlerin Süreç Akış Şeması onay 

aşamasından sonra birimlerimiz tarafından 

gerekli çalışmalara başlanacaktır. 

KFS 

8.3-1 

Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili 

dokümanların güncelliğini, mevzuata 

uygunluğunu, anlaşılabilirliğini ve 

ulaşılabilirliğini sağlamak üzere,  altyapıyı 

oluşturacak, belirlenen prosedürleri gözden 

geçirecek, ilgili dokümanları güncelleyecektir. 

Bunların internet ortamında personelin erişimine 

açık bir şekilde bulundurulması sağlanacak, 

bilgilerin sürekli güncelleme işlemlerinden ilgili 

birimler sorumlu olacaklardır. 

Tüm Birimler 

SGDB / Bilgi 

İşlem Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimiz tarafından hazırlanan 

dokümanlar web sitelerinde yer almaktadır. 

Prosedürler ve dokümanlarla ilgili çalışmalar 

tamamlandıktan sonra birimler tarafından bu 

kapsamda oluşturulan dokümanlar web 

sitelerinde yayımlanacak ve güncellenecektir. 
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KFS 

9.1-1 

Birimlerce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 

her faaliyet veya mali karar ve işlemin 

onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 

kontrol edilmesi görevleri için iş akış şemaları 

doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde 

işlerin farklı personel tarafından yapılması 

sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerde mevzuat çerçevesinde faaliyet 

veya mali karar ve işlemlerin süreçlerinde iş 

akış şemaları baz alınarak, ilgili süreçlere 

dikkat edilmekte ancak personel yetersizliği 

nedeniyle her aşamada farklı personel 

tarafından yapılması sağlanamamaktadır. 

KFS 

9.2-1 

Faaliyet veya mali karar ve işlemin 

onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 

kontrol edilmesi görevleri için farklı personel 

belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda 

karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik 

olarak birim amirleri tarafından gerekli tedbirler 

alınacaktır (Örnek: İhalelerde teknik eleman 

bulunamaması halinde diğer kuruluşlardan 

temin edilmesi gibi). Personelin rotasyona tabi 

tutulması sağlanarak personelin çok yönlü 

yetişmesi sağlanacaktır. 

 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Faaliyet, mali karar ve işlemler ile ilgili farklı 

personel tarafından yapılmasına yönelik 

personel yetersizliği sebebiyle azami ölçüde 

yapılmakta olup, personel sayısı artması ile 

beraber gerekli tedbirler tam olarak 

uygulanacaktır.  Tüm birimlerimizde personel 

eksikliği nedeniyle farklı işlemlerde görev 

yapabilmektedirler. Personelin rotasyonu 

henüz tamamıyla uygulanamamakta olup, 

rotasyon çizelgeleri oluşturulması gibi 

rotasyon ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.  

KFS 

10.1-1 

Yöneticiler, yetki devirleri ve görevlendirmeleri 

çerçevesinde iş ve işlemlerin birimleri 

tarafından iş akış şeması ve standartları 

doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği 

konusunda kontroller yapacaktır. 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Süreç ve iş akışları ile ilgili dokümanlar 

bulunan birimlerimizde bu kapsamda 

yöneticiler tarafından yapılan iş ve işlemlerin 

gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Diğer 

birimlerde ise gerekli kontroller yapılmakta 

olup, çalışmalar sürmektedir.  

KFS 

10.2-1 

Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini 

periyodik aralıklarla kontrolü sonucunda tespit 

ettiği olumsuzlukları söz konusu personele 

bildirecek olup, olumsuzlukların giderilmesi 

için bilgilendirme faaliyetleri ve hizmet içi 

eğitimler verecektir. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimizde personelin iş ve işlemlerle 

ilgili olarak tespit ettikleri olumsuzluklara 

yönelik sözlü veya yazılı olarak ve ayrıca 

EBYS üzerinden gerekli bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. Hizmet içi eğitim ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir.  
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KFS 

11.1-1 

Birimlerce, personel yetersizliğinden 

kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin  

yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut 

personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini 

sağlayacak tedbirler alınacaktır (Belirli 

dönemlerde personele görev değişikliği 

yapılması sağlanacaktır). Hastalık, izin vb. 

nedenlerden dolayı işin aksamaması için her 

personelin yerine bakabilecek yedek personel 

çizelgesi hazırlanacaktır. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimizde personel tarafından 

faaliyetlerin yürütülmesi adına azami ölçüde 

rotasyon yapılmaktadır. Ancak personel 

yetersizliği nedeniyle tüm birimlerde rotasyon 

yapılamamaktadır. Yedek personel çizelgesi 

bazı birimler tarafından oluşturulmuş olup 

uygulanmaktadır. Yedek personel çizelgesi 

bulunmayan birimlerde ise mevcut personel 

ile işlerin aksamamasına özen 

gösterilmektedir.  

KFS 

11.1-2 

İş sürekliliği planları hazırlanacak olup, birim 

içerisindeki personellerin bu planlara titizlikle 

uyulması sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 
Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

İş sürekliliği ile ilgili olarak hazırlık 

çalışmalarına başlanılmıştır. 

KFS 

11.2-1 

Üniversitemizde yürütülen görevlere asaleten 

atama koşulu bulunmayan durumlarda, personel 

mevzuatında belirtilen koşullara haiz olanlar 

arasında usulüne uygun olarak vekil personel 

görevlendirilecektir. 

Personel Daire 

Başkanlığı 
Tüm Birimler 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Üniversitemizdeki yürütülen görevler için 

usulüne uygun olarak vekil personel 

görevlendirilmektedir. 

KFS 

11.3-1 

Üniversitemiz birimlerince,  görevinden ayrılan 

personelin yürüttüğü görevin önemlilik 

derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek 

şekilde göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp 

yerine görevlendirilen personele teslim edilmesi 

yöneticiler tarafından sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

 

Personel Daire 

Başkanlığı / 

SGDB 

 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına 

Yönelik Uygulama Esaslarının ekinde 

“GÖREV DEVİR RAPORU” bulunmakta 

olup, henüz taslak aşamasındadır. 

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. 
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KFS 

12.2-1 

Üniversitemiz bu standartla ilgili olarak 5651 

sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların  

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 

gereğince bilgi güvenliği standardı kapsamında 

bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemler 

kurularak uygulamaya konulacak ve etkinliği 

sürekli olarak takip edilecektir. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

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. 

KFS 

12.2-2 

Veri sınıflandırması politikası yazılı hale 

getirilecek ve Kurumsal verilere ilişkin; gizlilik, 

bütünlük ve mevcudiyet gibi bilgi kriterleri 

çerçevesindeki ihtiyaçlar tespit edilecektir. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Veri sınıflandırılması politikası ile ilgili 

çalışmalar yapılmakta olup, kurumsal verilere 

ilişkin bilgi kriterleri çerçevesindeki 

ihtiyaçlar tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

KFS 

12.2-3 

Tüm birimlerin katılımının sağlandığı 

toplantılar düzenlenecek, veri ve bilgi girişi 

yazılım programlarındaki eksiklikler saptanarak, 

bu programların gerekli olan bilgi ve raporları 

üreterek analiz yapma imkanı sunması 

sağlanacaktır. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Tüm birimlerle yapılacak toplantılar salgın 

sebebiyle henüz yapılamamıştır. Azami 

ölçüde yazılım programlarındaki eksiklikler 

saptanmaya çalışılmakta ve bu kapsamda 

eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. 

 

KFS 

12.3-1 

Bilgi güvenliği konusunda uluslararası 

standartlara ulaşmak için gerekli çalışmalar 

yapılacak ve bilginin etkin bir biçimde 

paylaşılması için gerekli olan donanım yazılım 

ve iletişim altyapısı hazırlanacaktır.  Bilgiyi 

izleyip saklayan sistemlerin ve bilgisayar 

ortamında bulunan verilerin raporlanması, bir 

organizasyonun yönetimi için önemli 

olduğundan bilgi sistemlerindeki bilgilerin 

doğruluğunun kontrol edilmesini sağlayacak 

mekanizmaların oluşturulması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Bilgi güvenliği konusunda çalışmalara 

başlanılamamıştır. 

BİS 

13.1-1 

Yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi 

kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim 

sistemi kurulması çalışmalarına başlanılmış 

olup, tam anlamıyla sistematik bir iletişim alt 

yapı kurulması çalışmalarına hız verilecektir. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Yatay ve dikey bilgi ve iletişim sistemlerine 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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BİS 

13.2-1 

Bilgi sistemi, gizliliği bulunmayan  bilgi ve 

belgelere tüm kurum personelinin 

ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde 

geliştirilecektir ve uygulanacaktır. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimizdeki tüm personel yetkili ve ilgili 

olduğu gizli olmayan bilgi ve belgelere EBYS 

üzerinden ulaşabilmekte ve sistemdeki 

eksiklikler üzerinden çalışmalar 

yapılmaktadır.  

BİS 

13.2-2 

Üniversitemiz içinde kimin, hangi bilgiyi, hangi 

formatta, hangi araçla, ne zaman ve kime 

raporlayacağını açıklayacak kontrol ve izleme 

mekanizmasının yerleştirilmesi sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimizde yapılan işlerle ilgili olarak 

yapılan çalışmalarda raporlamalar yapılmakta 

olup, bununla ilgili sistematik kontrol ve 

izleme mekanizması oluşturulmamıştır. 

BİS 

13.2-3 

Bu sistemde yer alacak veriler tespit edilerek 

konu 

ile ilgili sorumlu birimler belirlenecek, güncel 

veri 

girişi sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimizde kullanılmakta olan sistemler 

için görevlendirmeler yapılmış ve belirlenen 

kişi tarafından veri girişleri yapılmaktadır. 

BİS 

13.3-1 

Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve 

anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları 

ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir. 

Tüm Birimler 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerimizde birim faaliyet raporları 

hazırlanarak web sitelerinde 

yayımlanmaktadır. 

BİS 

13.3-2 

Birimler faaliyet alanları ile ilgili girilen 

bilgilerin 

doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir 

olması için kontrol mekanizmaları 

oluşturacaklardır. 

Tüm Birimler 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerde hazırlanan faaliyet raporları ilgili 

veriler birim yöneticileri tarafından kontrol 

edilerek web sitelerinde yayımlanmaktadır. 

BİS 

13.4-1 

Üniversitemiz, ilgili personelin, performans 

programı 

ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına 

ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelerini 

sağlayacak tedbirleri arttıracaktır. 

SGDB Tüm Birimler 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Üniversitemizdeki personel program bütçe ile 

kendi birimleri ile ilgili bütçeye bağlı kaynak 

kullanımı ve diğer bilgilere ulaşabilmektedir. 

Tüm harcama birimleri bütçe ile ilgili bilgileri 

sistem üzerinden raporlama 

yapabilmektedirler. 

BİS 

13.5-1 

Üniversitemiz yönetim bilgi sistemi, yönetimin 

ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları 

üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak 

şekilde tasarlanarak uygulanacak, birimler 

faaliyet alanına giren konularda düzenli bilgi 

akışı sağlayacaklardır. 

SGDB / Bilgi 

İşlem Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Henüz yönetim bilgi sistemi mevcut değildir. 
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BİS 

13.6-1 

Yöneticiler, Üniversitemizin misyon, vizyon ve 

amaçları çerçevesinde belli periyotlar halinde 

toplantılar düzenleyerek her bir personel için 

somut beklentilerini, görev ve sorumluluklarını 

personele duyuracaktır. 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

2023-2027 Stratejik Plan yayımlandıktan 

sonra misyon, vizyon ve amaçları 

çerçevesinde ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

Bazı birimlerimizde beklentiler, görev ve 

sorumlulukları ile ilgili yöneticiler personel 

ile toplantı yapmaktadır.   

BİS 

13.7-1 

Kurumda personelin değerlendirme, öneri ve 

sorunlarını belirlenebilmesi için öneri ve şikayet 

kutusu, anket çalışmaları, yüz yüze görüşmeyi 

sağlayacak toplantılar yapılacak bu tür konularla 

ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi 

sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Üniversitemiz  https://afsu.edu.tr/ web 

sitesinde istek ve öneri bölümü 

bulunmaktadır. Yöneticiler tarafından yüz 

tüze toplantı yapılarak personelin öneri ve 

şikayetlerinin belirlenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca bazı birimler tarafından bu kapsamda 

anketler yapılarak web sitesinde 

yayımlanmıştır. Üniversitemiz Dilek Şikayet 

ve Öneri Yönergesi hazırlanmış olup, taslak 

aşamasındadır. 

BİS 

14.1-1 

Üniversitemiz, tüm birimlerle işbirliği yapmak 

suretiyle hazırlanan İdare stratejik planı, faaliyet 

raporu ve performans programını internet 

ortamında kamuoyunun bilgisine sunulmasına 

devam edecektir. 

 

 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı / 

SGDB 

 

 

Tüm Birimler 

 

 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Üniversitemizde birimler tarafından 

hazırlanan birim faaliyet raporu ve diğer 

raporlar birimlerin web sitelerinde yer 

almaktadır. İdari faaliyet raporları, 

performans programı yayımlanmakta ve süreç 

tamamlandıktan sonra stratejik plan web 

sitesinden kamuoyu bilgisine sunulacaktır. 

BİS 

14.2-1 

Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama 

sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, 

hedefler ve faaliyetlere ilişkin Kurumsal Mali 

Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanacak ve 

Üniversitemiz web sitesinde yayımlanarak 

kamuoyuna açıklanmaya devam edilecektir. 

SGDB Tüm Birimler 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Yılı Üniversitemiz bütçesi ile ilgili 

beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

hazırlanarak web sitesinde yayımlanmaktadır. 

https://afsu.edu.tr/
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BİS 

14.3-1 

Birim faaliyet raporu ve idare faaliyet raporu 

hazırlanmaya devam edilecek ve birimlerin 

faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri 

Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunda 

gösterilecek ve Üniversitemiz web sitesinde 

yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaya devam 

edilecektir. 

 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

İlgili yıla ait birim ve idare faaliyet raporu 

web sitemizde yayımlanmakta ve ilgili 

raporlarda birimlerin faaliyet sonuçları ve 

değerlendirmeleri belirtilmektedir. 

BİS 

14.4-1 

Birim içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı 

olarak belirlenerek faaliyetlerin gözetimi 

sağlanacaktır. Görev ve faaliyetlere ilişkin 

hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı 

prosedürler hazırlanarak bilgilendirme 

toplantılarıyla tüm birim personelin 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Görev ve faaliyetlere ilişkin yatay ve dikey 

olarak yöneticiler ve personel arasında 

raporlamalar bulunmaktadır fakat henüz 

yazılı bir prosedür bulunmamaktadır.  

BİS 

15.1-1 

Elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden 

evrak ile Kurum içi haberleşmeyi kapsayacak 

kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacaktır. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı / 

İdari ve Mali 

İşler Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Elektronik olarak veya kurum dışından 

gönderilen evraklar kayıt edilmektedir. Tüm 

birimlerde EBYS üzerinden gelen ve giden 

evrak kayıt edilmekte ve bu sistem üzerinden 

takip edilmektedir. 

BİS 

15.2-1 

Dosyalama sisteminin kapsamlı ve güncel 

olması ve ilgili personel tarafından ulaşılabilir 

ve izlenebilir olması sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 
Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Tüm birimlerde EBYS üzerinden standart 

dosya planı çerçevesinde dosyalama sistemi 

yapılmaktadır.  Fiziki olarak tutulan 

dosyalarda da aynı sistem uygulamaktadır. 

Ayrıca EBYS mevzuatlara göre revize 

edilerek güncel olması sağlanmaktadır. 

BİS 

15.3-1 

Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik 

içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini 

sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak 

mekanizmalar geliştirilecektir. 

Tüm Birimler 
Genel 

Sekreterlik 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin 

güvenliği sistemler üzerinden gerekli işlemler 

için yetkili kişilerin ulaşması sağlanarak 

yapılmaktadır.  Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu uyarınca gerekli çalışmalara 

başlanılmıştır. 
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BİS 

15.4-1 

Kayıt ve dosyalama sisteminin, 

Cumhurbaşkanlığınca ve Yüksek Öğretim 

Kurumunca belirlenen düzenlemeler ve ilgili 

diğer mevzuat hükümlerine uyumluluğu 

sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 
Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Kayıt ve dosyalama sistemi fiziki ve EBYS 

üzerinden mevzuat çerçevesinde yapılmakta 

olup, gerekli revizyon ve güncelleme 

yapılmaktadır. 

BİS 

15.5-1 

Evrak biriminde çalışan personele, evrakın 

kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde 

sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun 

muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme 

faaliyetleri ve eğitimin verilmesi sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

/ Personel 

Daire 

Başkanlığı 

İdari ve Mali 

İşler Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

EBYS ve fiziki olarak standart dosya planı 

çerçevesinde dosyalanmakta olup, birimlerde 

azami ölçüde personelin bilgilendirilmesi 

sağlanmaktadır. 

BİS 

15.6-1 

Arşiv ve dokümantasyon konusunda mevzuat 

çalışmalarının tamamlanması ve sistemin buna 

göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin 

bünyesinde fiziki olarak arşiv oluşturulacaktır. 

Üniversitemize ait arşiv ise Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde 

oluşturulacaktır. 

Kütüphane ve 

Dokümantas. 

Daire 

Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerde fiziki olarak arşivleme 

yapılmaktadır.   Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 

Üniversitemize ait arşiv çalışmaları hazırlık 

aşamasındadır.  

BİS 

16.1-1 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim 

işlemleri, mevzuatta belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde yapılması için personele gerekli 

bilgilendirme yapılacaktır. 

Tüm Birimler 
Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 

tekrarlanacak

tır. 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklara ait 

bildirimler, mevzuat çerçevesinde yapılması 

için birimlerimizde personel 

bilgilendirilmiştir. 

BİS 

16.1-2 

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirilmesine 

Dair Yönerge hazırlanacak ve personel gerekli 

bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Tüm Birimler 
Genel 

Sekreterlik 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hata, 

Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirilmesine Dair 

Yönerge hazırlanmış olup, taslak 

aşamasındadır. 

BİS 

16.2-1 

Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve 

yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde 

değerlendirerek gerekli işlemleri yapılmaktadır. 

Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen 

usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere 

bildirileceklerdir. 

Tüm Birimler 
Genel 

Sekreterlik 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk olası 

durumunda yöneticiler tarafından mevzuat 

çerçevesinde gerekli işlemler yapılarak ilgili 

birimlere bilgi sağlanmaktadır.  
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BİS 

16.3-1 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren 

personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir 

olumsuz muameleyle karşılaşmaması için 

yöneticiler gerekli tedbirleri almaya devam 

edecektir. 

Tüm Birimler 
Genel 

Sekreterlik 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren 

personelin mevzuat kapsamında gerekli 

önlemler alınarak ve gizlilik esası 

çerçevesinde yürütülmeye çalışılarak 

herhangi bir olumsuzluğun olmamasına 

dikkat edilmektedir. 

İS  

17.1-1 

Kurum içi ve kurum dışı şikayetler ve dış 

değerlendirme raporları doğrultusunda yılda en 

az bir kez iç kontrol sistemi değerlendirilecektir. 

SGDB Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Üniversitemiz web sitesinde öneri ve istek 

bölümünden, öneri ve isteklerini kurum içi ve 

kurum dışından iletebilmektedir. Dış 

paydaşlarının görüş ve önerileri için anket 

çalışmaları yapılmakta ancak henüz dış 

değerlendirme raporu bulunmamakta olup, iç 

kontrol sistemi mümkün ölçüde 

değerlendirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

İS  

17.2-1 

Yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetim 

raporlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

sonucunda tespit edilen eksiklik, hata ve 

usulsüzlüğe ilişkin düzenleyici ve düzeltici 

önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Birimlerde hazırlanan faaliyet raporu, kurum 

içi değerlendirme raporu sonucunda hata ve 

eksikliklerin giderilmesi sağlanmakta ve bu 

kapsamda önlemler alınmaktadır.  

İS  

17.3-1 

İç kontrol bilincinin oluşturulması amacıyla her 

bir harcama biriminde oluşturulan risk 

değerlendirme ekiplerince her yıl iç kontrol 

değerlendirme raporu hazırlanacak ve Üst 

Yöneticiye sunulacaktır. 

Tüm Birimler SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Bazı birimlerde kurum iç değerlendirme 

raporu hazırlanmıştır. Üniversitemize ait 

faaliyetleri ve sunmuş olduğu hizmetlerin 

değerlendirildiği  kurum iç değerlendirme 

raporu da hazırlanarak yayımlanmaktadır. 

Bazı birimlerde risk değerlendirme ekibi 

oluşturulmuş ve raporlama için çalışmalar 

başlatılmıştır.  

İS  

17.4-1 

Yapılacak toplantılarla yöneticilerin 

görüşlerinin alınması sağlanacaktır. Web 

sayfasında oluşturulan öneri ve şikayet kutusuna 

iletilen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi 

sağlanacaktır. İç ve dış denetim sonucunda 

düzenlenen raporlar ilgili birim yöneticisiyle 

birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

/ Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı 

SGDB 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Üniversitemiz ve bazı birimlerimiz web 

sitesinde öneri ve istek bölümü 

bulunmaktadır. Bu kapsamda ilgili bölümden 

iletilen talepler incelenmektedir. 
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İS  

17.5-1 

İç kontrolle ilgili olarak yapılan 

değerlendirmeler sonucunda alınması gereken 

önlemler belirlenecektir. Söz konusu önlemler 

için eylem planı oluşturulacak ve uygulanması 

sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

/ SGDB 

 İç Kontrol 

İzleme ve 

Yönlendirme 

Kurulu 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Üniversitemiz oluşturulan eylem planı 

kapsamında birimlerimiz ve oluşturulan 

Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından 

yapılacak eylemler kapsamında çalışmalar 

yapılarak belirli periyotlar halinde mevcut 

durum üzerinden düzeltmeler yapılmaktadır. 

İS  

18.1-1 
Üniversitemizde İç Denetim birimi kurulacaktır. 

Genel 

Sekreterlik 

Personel Daire 

Başkanlığı 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Üniversitemiz İç Denetim birimi 

kurulmamıştır. 

İS  

18.1-2 

İç denetim birimi oluşturulduktan sonra, iç 

denetim faaliyetleri standartlara uygun bir 

şekilde hazırlanan 3 yıllık plan ve bir yıllık 

programlar çerçevesinde düzenli olarak 

yürütülecektir. 

İç Denetim 

Birimi 
Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Henüz İç Denetim Birimi kurulmadığından 

ilgili çalışmalar yapılamamıştır. 

İS  

18.2-1 

Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda 

idarece alınması gereken önlemleri içerir 

kapsamlı bir eylem planı denetlenen birim 

tarafından hazırlanacak, uygulanacak ve 

sonuçları iç denetim birimi tarafından takip 

edilecektir. 

İç Denetim 

Birimi / Tüm 

Birimler 

Tüm Birimler 

Çalışmalar 

Devam 

Etmektedir. 

Henüz İç Denetim Birimi kurulmadığından 

ilgili çalışmalar yapılamamıştır. 


