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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

Selçuk Üniversitesi 42 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. 

Gerek sahip olduğu altyapı ve fiziksel koşullar gerekse öğrenci sayısı ve eğitim-öğretim kadrosu 

bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında oldukça ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Köklü geçmişi ve kapasitesiyle hem kent merkezinde hem de bölgesel anlamda, yükseköğretim 

süreçlerinin yaygınlaşması, nicelik ve nitelik olarak artması konusunda da öncü olmuştur. Dünya 

çapında bir üniversite olmak vizyonuyla sürekli değişimi hedefleyen Selçuk Üniversitesi, 

benimsediği misyon ve sahip olduğu temel değerlerle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma 

süreçlerinde de önemli roller üstlenmektedir. 

1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle 21 fakülte, 5 yüksekokul, 

1 devlet konservatuarı, 6 enstitü, 22 meslek yüksekokulu, 39 uygulama ve araştırma merkezi ve 

yaklaşık 95 bin öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemiz 40 yılı aşkın tarihi süresince fiziki alt yapısını 

büyük oranda tamamlamış, akademik, idari personel ve öğrenci sayıları ile toplam nüfusu 100 bini 

aşmıştır. Selçuk Üniversitesi uluslararası değerlendirme ve sıralamalarda giderek daha üst 

sıralara doğru tırmanmaktadır. TÜBİTAK tarafından üniversitelerin, girişimcilik ve yenilikçilik 

performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralamasında 

Selçuk Üniversitesi, Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları arasında 12., devlet yükseköğretim 

kurumları arasında 7. sırada yer almaktadır. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Uluslararasılaşma 

İndeksinde 2015 yılında 9. sıradan 2016 yılında 7. sıraya yükselmiştir. 

Selçuk Üniversitesinde yükseköğretime ilişkin bütün süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi için 

gerekli bütün adımlar atılmış, iç ve dış değerlendirme ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesis 

edilmesi gibi çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmaların bir ürünü olarak yeniden gözden geçirilen 

Selçuk Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, bir belge ya da bir yol haritası 

olmanın çok daha ötesinde devamlı izlenmesi ve geliştirilmesi gereken bir kontroller bütünüdür. Bu 

Planın ortaya çıkması sürecinde katkı sağlayan bütün birimlerimize, Hazırlama Ekibi ve İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunar, Planın kurumsal 

kapasitemizi iyileştirme noktasındaki katkılarına dair inancımın tam olduğunu hassaten belirtmek 

isterim. 

 

 Rektör 
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TANIMLAR 

 Dış Paydaş: Üniversitemizden etkilenen veya Üniversitemizi etkileyen ve 2014-2018 Stratejik 

Planımızda yer alan Üniversitemiz dışındaki kişi, grup veya kurumları, 

Ekip: İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibini, 

 İç Kontrol Eylem Planı İzleme Raporu: Eylem planında yer alan eylemlerin son durumunu 

gösteren ayrıntılı olarak hazırlanmış raporu, 

Konsolide Risk Raporu: Birim risklerinden yola çıkarak oluşturulan, izlenmesi gereken önemli 

riskleri ve Koordinatörün değerlendirmelerini de içeren raporu, 

 Koordinatör: Üniversite Risk Koordinatörünü, 

 Koordinatörlük: Genel Sekreterlik Makamını, 

Kurul: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu, 

 Risk Haritası: Belirlenen risk stratejisine göre hangi puanlar arasındaki risklerin düşük, 

hangilerinin orta, hangilerinin de yüksek olacağını gösteren tabloyu, 

 Risk İştahı: İdarenin amaçları doğrultusunda kabul etmeye hazır olduğu en yüksek risk 

düzeyini, bu düzeyin üzerindeki risklerin kabul edilemeyeceğini ve önlem alınması gerektiğini, 

 Risk Kütüğü: Tespit edilen bütün risklerin kaydedildiği belgeyi, 

Stratejik Riskler: Tüm idareyi kapsayan, stratejik hedeflere yönelik ve Risk Strateji Belgesiyle 

kilit risk olarak belirlenen riskleri, 

Senato: SÜ Senatosunu, 

 Tüm Birimler: Üniversitemizin tüm birimleri 

Yönetim Kurulu: SÜ Yönetim Kurulunu, ifade eder. 
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KISALTMALAR 

 BİS : Bilgi ve iletişim standartlarını, 

 İS : İzleme standartlarını, 

KFS : Kontrol faaliyetleri standartlarını, 

KOS : Kontrol ortamı standartlarını, 

RDS : Risk değerlendirme standartlarını,  

SÜ : Selçuk Üniversitesini,  

ifade eder. 
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GİRİŞ 

5018 sayılı Kanunda, kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrolün, kamu idarelerinin 

mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve 

mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi 

kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleri olduğu; görev ve yetkileri çerçevesinde, mali 

yönetim ve harcama öncesi kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin, Maliye 

Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemlerin İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı; ayrıca bu birimlerin, sistemlerin 

koordinasyonunu sağlayacağı ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti vereceği ifade edilmiştir. 

Maliye Bakanlığınca Kanundaki bu ve benzeri düzenleme yapma görev ve yetkisini veren 

hükümlerden hareketle, iç kontrole ilişkin olarak İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslar 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 01.01.2006 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Sonrasında 18.02.2006 tarihli ve 

26084 sayılı Resmi Gazete’de Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik ve 26.12.2007 tarihinde 26738 sayılı Resmî Gazete’de Kamu İç Kontrol Standartları 

Tebliği yayımlanmıştır. Son olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 

05.02.2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.24 sayılı Genel Yazı eki Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı Rehberi yayımlanmış ve 30.06.2011 tarihine kadar eylem planının 

tamamlanması istenmiştir. 

İç kontrol asıl olarak yönetim sorumluluğunu esas almakla birlikte etkin bir iç kontrol sisteminin 

kurulması ve işleyişinin sağlanması sürecinde idarenin bütün yönetim kademeleri ve personeli 

sorumludur. Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart ve 

bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç 

kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde temel yönetim 

kurallarını gösterir. 

5018 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amacı; 

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

yönetilmesini, 

b. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

c. Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

d. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

e. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfının önlenmesini ve kayıplara karşı korunmasını 
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sağlamak şeklinde belirtilmiştir. 

İç kontrol, dokümantasyonun çok daha ötesinde devamlı takip edilmesi ve geliştirilmes i gereken 

kontroller bütünüdür. Bu çerçevede, Üniversitemizde kamu iç kontrol standartlarına uyumu 

sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için oluşturulması 

gereken eylem planı hazırlanmıştır. Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek 

risklerin ve bu risklere ilişkin kontrol faaliyetlerinin ortaya konulmasıyla birlikte sağlam bir iç 

kontrol sistemi, hazırlanan iç kontrol standartları uyum eylem planının uygulanmasıyla 

oluşturulmuş olacaktır. 
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1. MEVCUT DURUM 

1.1. İç Kontrolün Hukuki Çerçevesi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan iç kontrole ilişkin hükümler 

01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Adı geçen Kanun’un 55’inci maddesinde iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş 

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

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

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 

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

malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. 

Maliye Bakanlığı’na 5018 sayılı Kanun ile düzenleme yapma görev ve yetkisi verilmiştir. 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 

31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 01/01/2006 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. 

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5’inci maddesinde, iç kontrol 

standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin, mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu 

standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, ayrıca kanuna ve iç 

kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her 

türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. 

Anılan düzenlemeler doğrultusunda Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli 

ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu 

idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. 

Maliye Bakanlığı tarafından 02/12/2013 tarihinde yayımlanan genelgede; kamu idarelerinin, 

iç kontrol sistemlerinin kamu iç kontrol standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması 

gereken çalışmaların ortaya konulduğu eylem planlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar 

oluşturmaları, eylem planlarında belirtilen eylemleri iki yıl içinde tamamlamaları ve söz konusu 

çalışmaları etkili bir şekilde ve zamanında yürütmeleri hususunda idarelerin üst yöneticileri 

tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha fazla rehberlik 

yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile 

örneklerini içeren Kamu İç Kontrol Rehberi 10/02/2014 tarihinde yayımlanmıştır. 

M
EV

CU
T D

U
R

U
M

 

7



 

1.2. Üniversitemizde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

Üniversitemizde iç kontrol algısını ölçmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya 

ilişkin açıklamalar ve tespitler şunlardır: Birimlerde kurulu bir iç kontrol sistemi yoktur. İç 

kontrol kapsamında birimlerimizce birbirinden bağımsız çeşitli kontrol faaliyetleri yapılmakta 

olmasına rağmen Üniversitemizde iç kontrol, bir sistem dâhilinde çalışmamaktadır. 

Genel olarak personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yönetici tarafından yılda en 

az bir kez değerlendirilmemektedir. Personelin yeterliliğinin ve performansının değerlendirilmesi 

halinde ise değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmemektedir. Performansı yetersiz 

bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmamaktadır. Yüksek 

performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır. Birimlerde 

hassas görevler belirlenmemiştir. Hassas görevlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında 

taslak çalışmalar yapılmıştır. 

Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenirken vekil personel belirlenmiş, birimlerde süreç 

çalışmaları yapılmamış, hazırlanan süreçler personele duyurulmamıştır. Süreç çalışmaları 

kapsamında mevzuat ve çıktı analizi yapılmamıştır. Yapılan işlemlere ilişkin riskler ortaya 

konulmamış, risklerin gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel etkileri yıllık olarak analiz 

edilmemektedir. Risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik kontroller geliştirilmemiştir. Yöneticiler, 

süreçlerin etkili ve sürekli şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmamaktadır. Süreçler, 

daha önceki uygulamalar doğrultusunda yürütülmektedir. 

Stratejik ve performans hedeflerine ilişkin risk çalışmaları yapılmamıştır. Stratejik ve 

performans hedeflerine ilişkin kontrol faaliyetleri belirlenmemiştir. Birimlerde yapılacak yetki 

devirlerinin esasları yazılı olarak belirlenmemiştir. Birimlerde görevinden ayrılan personel, 

yürüttüğü işlerle ilgili yeni görevlendirilen personele önceliği olan işleri ve riskli işleri belirten bir 

rapor vermemektedir. İç kontrol belirli bir yöntem dâhilinde değerlendirilmemektedir. 

1.3. İç Kontrol Çalışmaları 

Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı; Üniversite üst yönetiminin 

gözetiminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde, birimlerin katılımı ile 

hazırlanmıştır. İç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar Rektör’ün onayıyla 

başlatılmıştır. Onayda, bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulu oluşturulmuştur. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

oluşturulmuştur. 

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri ve Standartları’na uygun olarak “kontrol ortamı, risk 

değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme” olmak üzere 5 alt çalışma grubu 
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oluşturulmuştur. Bu çalışmaların sonucunda oluşturulan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı Taslağı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunulmuştur. 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından taslak üzerinde görüşmeler yapılarak gerekli 

değişiklikler yapılmış ve Rektör’ün onayına sunulmuştur. Rektör tarafından incelenen taslak 

üzerinde gerekli görülen değişiklikler yapılarak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

onaylanmıştır. 

Eylem planı çerçevesinde; iş ve işlemlere yönelik süreç akış şemalarının hazırlanması, 

personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi, kontrol prosedürlerinin 

belirlenmesi, uygun bir iletişim ağının oluşturulması, personelin yeterli eğitim almasına yönelik 

çalışmaların yapılması, iç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde risk değerlendirilmesinin esas 

alınması, kontrol faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi eylemleri üniversitemiz birimleri 

tarafından planlanacak ve yürütülecektir. 

1.4. Temel İlkeler 

5018 sayılı Kanun yönetim sorumluluğunu esas almakta olup bu doğrultuda etkin bir iç 

kontrol sistemi kurma ve işleyişini sağlama sorumluluğu Rektöre ve diğer yöneticilere aittir. 

İç kontrol genel anlamda yönetim kontrolü olup düzenlemeler, prosedürler, süreç analizleri ve 

ön mali kontrolle birlikte, faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler 

bütünüdür. 

İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev olmayıp yönetim işleviyle birlikte mevcut 

sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

İç kontrol kapsamına, Üniversitemizin bütün birimlerindeki mali ve mali olmayan her türlü 

faaliyet, karar ve işlem girmektedir. 

İç kontrol sistemine ilişkin tüm düzenlemeler, yöneticiler ve personel tarafından sistemin 

kurgusunun ve işleyişinin tam ve doğru anlaşılmasını sağlayacak derecede ayrıntılı açıklamalar 

içermelidir. 

1.5. Yöntem 

İç kontrol sistemine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde takip edilecek yöntem aşağıdaki 

gibidir. 

 Bu eylem planı sonuç almayı sağlamak üzere planlanmış ve programlanmıştır. Bu 

kapsamda çok sayıda eylemler yerine etkinliği ve sürekliliği sağlayacak eylemlere öncelik 

verilmiştir. 

 İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Rektörün 

liderliği ve gözetiminde, Kurul ve Ekibin yönlendirmesi ve yönetiminde, Genel 
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Sekreterliğin koordinatörlüğünde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığının teknik desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülecektir. 

 İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu 

esas olarak Rektöre aittir. 

 Kurulun, Ekibin ve Koordinatörlüğün sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülecektir. 

 Eylem planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler veya çalışma 

ekipleri tarafından hazırlanan taslak düzenlemelerden Ekip tarafından belirlenenler, Ekibin 

uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Kurulun değerlendirmeleriyle son 

şekli verilen taslak düzenlemeler Rektörün ve gerekmesi halinde Yönetim Kurulunun 

veya Senatonun onayına sunulur. 

 Eylem planında belirtilen bazı eylemler birim amirlerinin veya bir üst yöneticinin onayıyla 

yürürlüğe konulur ve uygulanır. 

 Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Genel Sekreter, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve birim amirleri tarafından izlenir, değerlendirilir ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle 

eylem planı formatında Rektöre rapor edilir. 

 Her birimde belirlenen iç kontrol sorumluları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında 

belirlenen görevliler ile uyumlu şekilde çalışacaklardır. Bu şekilde eylem planında öngörülen 

eylemler, sorumlu birimler itibariyle takip edilecek ve birimlere teknik destek 

sağlanacaktır. 

Bu kapsamda,  

Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun: 

 Prof. Dr. Hüseyin KARA (Rektör Yardımcısı) 

 Prof. Dr. Tahir BALEVİ 

 Prof. Dr. Ülfet ATAV 

 Prof. Dr. Muammer ZERENLER 

 Doç. Dr. Ahmet CUMA 

 Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK 

 Kemal ATAL (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) 

 İç Denetçi Sabri UZUNKULAOĞLU 
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İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibinin; 

Risk Değerlendirme Standartları Ekibi 

 Doç. Dr. Ali ERBAŞI  

 Doç. Dr. Özcan KOÇYİĞİT 

 Arş. Gör Dr. Zeynep ERGEN IŞIKLAR 

 M.H.U. Hasan BÜYÜKÖZKAN 

 Bil. İlşt. Özhan ÖZÇİFTCİ  

 

Kontrol Ortamı Standartları Ekibi 

 Prof. Dr. Mustafa TABAKÇI 

 Doç. Dr. Ü. Süleyman ÜSTÜN 

 Tekniker Kamil GÖK  

 Mehmet TANYER 

 M.H.U.Y. Yeliz YILDIZ 

 

Kontrol Faaliyetleri Uygulanması Ekibi 

 Doç. Dr. Abdullah SİVRİKAYA 

 Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL 

 M.H.U. Hasan BÜYÜKÖZKAN 

 Şef Mustafa YENİEL 

 

Bilgi ve İletişimin Sağlanması Ekibi 

 Pof. Dr. Tahir BALEVİ 

 Doç. Dr. A. Alpaslan ALTUN 

 Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN 

 M.H.U.Y. Yeliz YILDIZ 

 Bil. İşlt. A. Nagehan MAT 

 

İzleme Ekibi 

 Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK 

 İbrahim HALICI(Genel Sekreter) 

 İç Den. Durmuş Ali YILMAZOK 

 Gir. ve Şirk. Uz. H. Ufuk KORKMAZ 
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 M.H.U. Hasan BÜYÜKÖZKAN 

oluşması, Rektörlük Makamının 16/ 08/2016 tarihli onayı ile uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede hazırlanan rapor ve eki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 

Ekip tarafından görüşülmüş ve Rektörlük Makamının onayına sunulmuştur. Rektör tarafından 

onaylanan eylem planı yürürlüğe konulmuştur. 
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2. İÇ KONTROLDE KİLİT ROLLER VE SORUMLULUKLAR 

2.1. Rektör 

 Üniversitemizde iç kontrolün sahibidir. 

 Yönetim sorumluluğunun gereği olarak belirlenen standartlara uygun etkin bir iç kontrol 

sisteminin kurulması, işleyişi ve izlenmesi sorumluluğu Rektöre aittir. Rektör bu 

sorumluluğunun gereğini birim amirleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İç Denetçiler 

aracılığıyla yerine getirir. 

 Risk yönetiminin kurulmasını ve etkinliğini sağlar. 

 İç denetim biriminden gelen raporları değerlendirir. Bu raporu, gerekli gördüğü hallerde 

gereken işlemlerin yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve birim 

amirlerine gönderir. 

 İç denetim raporları ve bunlarla ilgili yapılan işlemler, raporun Makama sunulduğu tarihten 

itibaren en geç iki ay içinde Rektör tarafından İç Denetim Koordinasyon Kuruluna 

gönderilir. 

 Denetim raporlarının uygulanmasına ilişkin bir izleme sistemi oluşturur. 

 Risk yönetimi mevzuatı doğrultusunda amaç ve hedeflere yönelik risklerin yönetilmesi 

konusunda stratejinin belirlenmesini sağlar ve bunu tüm çalışanlara yazılı olarak duyurur. 

 Dış paydaşlarla ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda Koordinatöre gerekli desteği 

sağlar. 

 Risk yönetimi konusunda Kurul ile Koordinatör tarafından kendisine sunulan değerlendirme 

ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemler belirler. 

 Gerekli gördüğü çalışmaları Senatoya veya Yönetim Kuruluna gönderir. 

2.2. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

 Ekip tarafından sunulan çalışmaları değerlendirir ve Rektörün onayına sunar. 

 İç kontrol çalışmalarını takip eder ve yönlendirir. 

 Risk yönetimi konusunda değerlendirme ve önerilerini Rektöre sunar. 

2.3. İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibi 

 İç kontrol eylem planını hazırlar ve Rektöre sunar. 

 İç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar yapar. 

 Eylem planının uygulanmasını sağlamak üzere gereken düzenlemeleri yapar. 

 Eylem planının uygulanmasını sağlamak üzere birimler veya ekip bazında görev, yetki ve 

sorumlulukları yazılı olarak belirler ve ilgililere bildirir. 
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 Politika ve prosedürleri oluşturur. 

 Koordinatör tarafından stratejik düzeyde önemli görülen riskleri gündemine alır. 

 Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. 

 Birim amirleri tarafından sunulan kendi birimlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları 

değerlendirir ve onaylar. 

 Belirli aralıklarla toplanarak Üniversitede iç kontrol sisteminin etkili işleyip işlemediğini 

ve son durumu değerlendirir. 

 Risk yönetimi kültürünün oluşturulmasını sağlar. 

 Rektör tarafından onaylanması gereken veya gerekli görülen çalışmaları Kurula veya 

Rektöre sunar. 

2.4. Koordinatörlük 

 Koordinatör Genel Sekreterdir. 

 Birimlere ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri tespit eder ve bunları belirlenen 

politikalar ve prosedürler doğrultusunda koordine eder. Dış paydaşlarla ortak yönetilmesi 

gereken riskleri belirler ve risklerin ilgili dış paydaşlarla ortak yönetilmesi konusunda 

gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 

 Birim risklerinden yola çıkarak stratejik riskleri belirler ve Konsolide Risk Raporunu hazırlar 

ve Mayıs ayı içinde Rektöre sunar. 

 Rektörün emirlerini, Kurulun ve Ekibin görüş, tavsiye ve kararlarını birimlere bildirir ve risk 

yönetim süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır. 

2.5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar, 

danışmanlık hizmeti ve teknik destek verir. 

 Kurulun, Ekibin ve Koordinatörlüğün sekretarya görevlerini yürütür. 

 Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütür. 

 Birim iç kontrol sorumlularıyla birebir iletişimi sağlar ve her türlü desteği verecek sistemi 

oluşturur. 

 Eylem planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını gösteren İç Kontrol Eylem 

Planı İzleme Raporunu Haziran ve Aralık ayları içinde eylem planı formatında Rektöre sunar. 

 Rektör tarafından onaylanan raporun bir nüshasını 10 iş günü içerisinde Maliye 

Bakanlığına bilgi için gönderir. 

 İç kontrol sistemi değerlendirme çalışmalarını koordine eder. 

 İç kontrol dokümanlarını kaydeder. 
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 İç kontrol çalışmalarını Üniversitemizin internet sitesinde yayımlar. 

 İç kontrole ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirler ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. 

 İç kontrol sistemi değerlendirme raporunu hazırlayarak Ekibin görüşüne sunar. 

2.6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 Üniversitemizin internet sitesinde iç kontrol bölümü oluşturur. 

 İç kontrol otomasyon sistemini oluşturur ya da temin eder. 

2.7. İç Denetçiler 

 İç kontrol sistemini denetleme, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili 

üst yönetime bilgi verme, değerlendirme yapma ve önerilerde bulunma yükümlülüğü 

vardır. 

 Rektöre güvence ve danışmanlık hizmeti verir. 

 İç kontrol sisteminin kurulması sırasında birim amirlerinin talebi halinde konu hakkında görüş 

bildirir. 

2.8. Birim Amirleri 

 Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar. 

 Eylem planında öngörülen, birimlerine ilişkin eylemleri zamanında ve katılımcı 

yöntemlerle gerçekleştirmek zorundadırlar. 

 Birim amirleri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 

olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin 

önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sıralı amirlerine karşı sorumludurlar. 

 Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere birimlerinin 

görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek Ekibe sunarlar. 

 Birim iç kontrol sorumlusunun belirlenmesinden sorumludurlar. İç kontrol sorumlusu, 

birimin tüm işleyişine hâkim, iletişimi kuvvetli, yetenekli, tecrübeli ve çalışkan personel 

arasından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilir. 

 İç kontrol sorumlusunun çalışmalarını takip ederek her türlü desteği verirler. 

 Hazırlanan süreç çalışmalarıyla görev, yetki ve sorumlulukları onaylarlar. 

 Süreçlerde yer alan imza ve onay mercilerinin yürürlükte bulunan imza yetkileri 

genelgesi ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenmesinden, süreç analiz 

formuyla yetki devri vb. işlem yapılmamasından sorumludurlar. 
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 Önemli gördüğü riskleri Koordinatöre raporlar. 

 Birimler tarafından istenen her türlü bilgiyi zamanında, doğru ve tam olarak verirler. 

 İç kontrolle ilgili birimlerinde tamamlanan tüm düzenlemeleri yazılı ve elektronik ortamda 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirirler. 

2.9. Birim İç Kontrol Sorumluları 

 İç kontrolle ilgili tüm çalışmalara yardımcı olur, koordine eder ve destek verir. Birimde 

yapılan süreç çalışmalarında aktif olarak yer alır ve personele teknik destek verir. 

 İç kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen prosedürlerin birimlerindeki uygulamalarını 

izler, aksayan yönlerini ve önerilerini yöneticilerine ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığındaki birimden sorumlu personele bildirir. 

 Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve 

raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder. 

 Çalışanlardan gelen büyük-küçük ve önemli-önemsiz tüm iyileştirme önerilerini kaydeder 

ve birim amirince belirlenecek periyotlarla birim amirine bildirir. 

 Yeni ortaya çıkan riskleri, risk puanı değişenleri ve risklere ilişkin yeni kontrolleri birim 

amirine ve yöneticilere bildirir. 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında biriminden sorumlu olarak belirlenen personelle 

sürekli iletişim halinde ortak çalışmalar yapar. 

 Birim Risk Kütüğünü hazırlar. 

 Birim amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir 
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