藩﹂
機
． ヽ

縦

も
為

ヽ

α

為

ttVOM/EWE譴

ttMπ
五∠″ び ムア照 刀燿Rtt

Sル伊溺И RLARmИ

びyl口И EZ□ 囲И LAM

Qankm 2014

qANKrRr KARATEKix

iq xOITROL

trxivnnslrnsi

STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

GIRIs
5018 Saylll Kamu Ⅳlali

Yё nctiini vc Kontrol Kanunu kamu idarclerindc i9 kontrol

sistcminin kurulmasl vc bunun bir gcrekliliこ i Olarak da kamu kurumlarinin yё netim
sorunlluluこ u 9er9CVCSinde i9 kontrole ili§ kin cylenl, faaliyct ve siirc91eri tasarlayarak

uygulamalarinl ёngё lllliistiir.

Kamu 19 Kontrol Standartlarl Tebltti anllan Kanun vc ikincil mevzuat hukimlcri
gerCttince Maliyc BakanllЁ l taraindan hazlrlarllnl, ve Rcsmi Gazctcdc yaylmlanarak
yiiriirliittc gilllli§ tiro Sё

z konusu TcbliЁ ilC Kamu idarelerinin, i9 kontrol cylem planlarinl

olu,turarak uygulamaya allnalarl gerektiこ i hiikilm altlna allnnll,tlr. Allulan Teblitti gercЁ i

hazlllanan 3nivcrsitemiz 19 Kontrol Standartlan Uyum Eylem Planl,tst Yё netici Onaylnl
miiteakip Maliye BakanhЁ lna

gё ndcrilini,vc uygulama ahnnll§

tlr.

Uygulama ahnan cylem planl kapsamlnda yapllan 9ah,malar sonucunda kururllsal
yapllallmasl dcvalll tniversitcllnizde ctkin bir yapllallma stireci yiiriittilmii§

ve yё netim

sorumluluこ u9Cr9eVesindc hlzll bir§ ekilde kurumsalla,ma surecine uyum saElanml,tlr.

ёteye

Bu kapsamda kurumsalla,ma strecinin daha da

ta§ ma

bilmcsi ve 19 kontrol

surccinde etkinliEin saElana bilmesi a,lsindan tniversitcmiz 19 Kontrol Standartlarl Uyum
Eylcnl Planinin rcvize edilmesinc ihtiya9 duyullnu, olup yapllan 9ah§
olu§ turulan

revizc plal■ l uygulalna ahnml,tlr・

malar sonucunda

Ancak eylcnl planlna gc9mcdcn ёncc i9

kontroltin daha iyi anla,1labilmesi a91slndan tanlml,

ёzellikleri, genel esaslarl, i9 kontrol

alaninda Maliyc BakanhЁ l taraflndan belirlcncn standartlar ve i9 kontrol sistcnlinin
bile,enlcrini incelcmeyc, i9 kontrol sistclninde gё revlilcr vc sorurnluluklanna ili§ kin gencl
dCtterlcndilHle yapllmaslna ihtiya9 bulunmaktadlr. Yapllan bu tanlln ve detterlendilllleler ile

Oniversitcmizin i9 kontrol sistemi baklmlndan mcvcut durumu,3niversitcmizdc kurulacak i9
kontrol sistellni standartlan ve revize uyum qyle】 m planl a,aЁ lda sunullnu§ tur.

A.Ic Kontronn Tanl口 nl.Ozellikleri ve Genel Esaslarl:
5018 saylll Kamu Mali Yё netim ve Kontrol Kallllnllǹ̀19 Kontrol Sistemi''ba,1lkll
be,inci klsmlnln 55‑67 nci maddelerin arasinda ba§ hklar itibariyle i9 kontroliin tanllnl ve
amacl,kontrolin yaplsl ve isleyisi,ё n mali kontrol,mali hizlnetler birimi(Strattti Gelistilllle

Daire Ba§ kanl屯 1),muhascbe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorllmluluklarl,

cANKIRI KARATEKiN ONiVERSiTESi
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muhascbc yetkilisinin nitcliklcri vc atalmasl, i9 denetiin, i9 dcnet9inin gё

rcvleri, i9

denet9ilerin nitcliklcri ve atanmasl, 19 Dcnetim Koordinasyon Kurulu ve 19 Denetim
Koordinasyon Kurulunun gё rcvlcri hususiarina yer vcrilnlistir.
Kanunun 55 inci rnaddesinde i9 kontrol;'lidarenin ama91arina,bclirlennli,po五

tikalara

vc rnevzuata uygun olarakね aliyetlerin etkili,ekonornik vc vcriinli bir,ckilde ytriitiilincsini,
varhk ve kaynaklarin korullmaslnl,muhasebe kayltlarinin doЁ ru Ve tam olarak tutullnasl■ 1,
mali bilgi ve yё netiln bilgisinin zamaninda ve giivenilir olarak tiretillnesini saElamak tizcrc

idarc taraflndan olu,turulan organizasyon,yё ntcm vc siirc91e i9 dcnetinli kapsayan maH vc
diこ er

kOntroller butini"Olarak tanlmlanmaktadlr.
Ayrica,rnali yё netiin ve i9 kontrol stire91erine ili,kin standart ve yё

ntellnlerin Maliyc

BakanhЁ lnca, i9 denetilne ili§ kin standart ve yё ntcmlcrin ise 19 Dcnetim Koordinasyon
Kurulu taraflndan belirlenecetti,gCli,tirilcccЁ i,uyurnla,tlrllaca言 l ve Maliye Bakanllこ l ile 19

Denctiln Koordinasyon Kurulunun sisternin kurulmaslnda kamu idarelerine rehbcrlik hizmcti
vcrccetti diZenlenmi,tir.

κα ″″〃″5̀″ αddesレ rJgな ルθ″rra″ ″α″αf″ FJ∫
=

Kalnu gelir, gider, varhk ve yiikiirnliiliiklerinin etkili, ckonollllik ve veriinli bir

,ckilde yё netilinesi,

= Kamu idarelerinin kanunlara ve dtcr diiZenlcmclcre uygun olarak faaliyct
g6stellllcsi,

ёnlCrlmcsi,

= Her turlu mali karar vc i,lcmlcrde usulsizluk ve yOlsuzluttun
tumak ve izlcmck i9in diizenli,zamanlnda vc giivenilir rapor ve bilgi

=

Karar olu§

cdinilmesi,

= Varllklarin k6tiiyc

kullanllmasl

vc

kOrLInmaSml saこ lamak olarak belirlemni§

καrrJJ 〃″

5Z
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israflnl

ёnlemck ve kaylplara kar,1

tir.

karnu idarclerinin mali yё nctirn ve kontrol

sistclnlerinin harcama birilnleri, muhasebe ve mali hizmetler ile

ёn mali kontrol vc i9

dcnetimdcn olustuttu bClirtilini,,yctCrli vc ctkili bir kontrol sistelninin olusturulabilmesi i9in;

=
=

Ⅳlesleki

deЁ erlere ve durust yё netim anlayl§ ina sahip olunmasl,

Mali yetki ve sorurllluluklarin bilgili ve yeterli yё

= Belirlenmi,standartlara uyulmaslnin saЁ
=

ёnlcrlmcsi,

ncticilcrle personele verilmesi,

lanmasl,

Mcvzuata ayklrl faaliyetlerin
netim anlayl,l ile uygun bir 9all§ ma ortaminln vc saydamllこ ln

= Kapsamh bir yё
SaЁ lanmasl,

2
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baklinlndan ilgili idarelcrin iist yё
sorullllluluklar gё

neticileri ile digcr yё ncticileri taraflndan gё rev, yctki vc

z ёniindc bulundurullnak suretiyle gcrckli Onlernlerin alllllnasl gerektiЁ

i

ёngё ゴilmu§ ttir.
31.12.2005 tarihli ve 26040 say111 3 iincii miikerrcr Rcsnli Gazetede yaylrnlanaǹ̀19

Kontrol vc On ヽ4ali

Kontrole lli§ kin Usul vc Esaslar''ln 5. maddesindc, i9 kontrol

standanlarinin, mcrkczi uン umla,tllllla gё revi 9cr9evesinde Maliye BakanhЁ l taraflndan
hazlrlanarak yaylmlanaca色 1,kamu idarclcrinin mali ve mali olmayan tim i,lcmlcrinde bu
standartlara uymakla yiikiinllii bulunduЁ u, Kanuna ve i9 kontrol standartlarina ayklrl
zellikli
olmamak ko,uluyla,idarelcrce gё rev alanlar1 9er9eVesindc her tiirlii yё ntcln,siirc,ve ё

i,lcmlcrc ili,kin standartlar belirlenebileceこ i belirtilmi§ tir.Yine yё nctmelttin 7.maddesiylc
dc a,aこ lda belirtildiЁ i tiZere i9 kontroliin unsuriarl ve gencl ko,ullan yer alinl,tir.

a)Kontrol ortaml: idarcnin yё nctici ve 9ah§ anlarinin i9 kontrole oluIInlu bir bakl§
Sattlamasl, etik dctterlerc vc diiriist bir yё nctirn anlayl§ lna sahip ollnasl esastlr.
Perk)111lans esash yё nctiin anlayl,1 9cr9eveSinde gё rcv,yetki ve sorulrnluluklarin bilgili
ve yetcrli ki§ ilere vcrilmesi ve personelin perfollllanslnln dctterlendirilmesi saこ

lanlr.

ldarenin Organizasyon yaplsl ilc pcrsonclin gё rcv, yctki vc sorulnluluklarl a91k bir
,ckilde bclirlenecektir.

b)RIsk deこ erlendirlllesi: Risk dettcrlendillllcsi, mCVcut ko,ullarda meydana gelen
detti,ikliklcr dikkatc allnarak gcr9ekle,tirilen ve siireklilik arz eden bir faaliyettir.Idarc,

stratttik planinda vc performans prograllninda bclirlenen ama,vc hcdencrinc ula,mak
i9in i9 ve dl,nedenlerden kaynaklanan riskleri deЁ erlendirilecektir.

c)Kontrol faaliyetleri:Onleyici,tespit cdici vc dizeltici her turlu kOntr01 faaliycti
belirlenecek ve uygulanacaktlr.
d)Bilgi ve ileti,im:idarenin ihtiya9 duyacaこ l hCr tiirlii bilgi uygun bir,ekilde kaydcdilip
tasniflenecek ve i9 kontrol ile diЁ er sOrulnluluklarin yerine getirebilecetti bir siire vc
sekilde ilgililere iletilccektir.

C)iZleme: 19 kOntrol sistenl vc faaliyeticri siirekli izlenecck, gё

zdcn ge9irilccck vc

dCЁ Crlendirileccktir.

5018 saylll Kanunun yukarldaki hiikiIIIIleri ve i9 kontrole ili§

kin uluslararasl

standartlardan temel bir 9er9eve belge olan COSO raporu bttlaminda々 働 ″rra′

¨ Bir alna9 dettil,idareyi hedeflc五
aracldlr.

;

ne ulε tttirmak amaclyla kullanllan bir yё

netim
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=

Sadccc forln,bclgc vc cl kitabl scklindck1 9all§

yё netirn

malar deЁ il,teskilatl,pcrsoncli vc

tarzlnl da i9crcn, siircklilik arz edcn vc sistcmatik bir nitelik ta§ lyan

uygulamalar biitiiniidiir.

rcvlilcrcc uygulanlr.
=

Siire91er i9erisinde yerle,iktir ve siire91crde rol alan gё

= Bir olay dettil,Surekli vc sistcmatik bir nitclik ta§

=

Bir yё

lr.

nctilln aracl olarak risk esashdlr。

= Makul bir givcncc saElar.

Bu durumda;芭 nivcrsitemizde kurulacak bir i9 kontrol sisteminden bcklcnilen katma
dCЁ Crin
ili§

01usturulabilmesi i9in gerek uluslararasl standart ve uygulamalar gercksc konuya

kin yasal vc idari diizenlemeler uyarinca i9 kontroliin;

= Yalnlzca mali kontroli kapsamadlこ

lnin,mali kontrol ile birlikte Universitcmiz

taraflndan olusturulan organizasyon,yё ntcm ve siire91cr ile birlikte diこ er kOntrolleri de
kapsadl言 lnln;

Onivcrsitemizin mali olsun olmasin tum faaliyet ve i,lcmlcrini

kapsadl言 1■ ln,bu noktada i9 kontroliin belli rnali i,lcrnlcr iizerindc ger9cklc,tirilen

ёn

mali kontrolc indirgcrllncmesi gcrcktiこ inin,ё n mali kontrolii dc i9ine alacak,ekilde
genis kapsamh faaliyct vc stire91e五 n talmalnlnl kapsadlこ lnin,
il,alnaca giden yol olduЁ unun ve sadece kitap91klarla folllllardan dcttil,

= Arna9 deЁ
もniversitenlizin her seviycsinde gё rcv yapan ki§ ilerden olu,tuttunun,

=

ヽ
/1akul ancak, kesin olmayan giivcnce verdiЁ inin,

eklinde algllallmalnaslnin,aksinc i9 kontroliin
= Siirc91cre ilave olarak yapllan i,lcr§
sure91erin bir par9asl olarよ ele allnmasl gerekittinin,

= Etkili

ekilde kurulmasinin ancak
bir §

もnivcrsitemiz 9a11§ anlarlnln

sorumluluklarinl ve yetkilcrini anladlklarl ve etik davranmayl iistlendikleri zaman
mimkun 01abilecettinin,
= Sadcce kontrol faaliyetlerini dettil,karar allnmasindan isin sonu91andlrllmaslna
kadar ge9en siire9te izlencn tim proscdurleri kapsadlこ lnin,3nivcrsitemiz Akademik

ve idari birilnlerinde 9all,an her personelin i9 kontrol sisterninde rol allnasl
gerektittinin,

= Ost Yё
Ba§ kanhBInin

ncticinin sahipliЁ indC

tcknik

dcsteЁ i

Ve

Ve gё zctimindc, Strattti Gcli,tinilc Daire
koordinatё rliittiinde, harcama birilnlerinin

uygulanlaslyla vc 19 Denetirn Biriminin danl§

manhk dcstcttiyle Olu§ turulacaこ lnin;

kabult ilc Oniversitemiz ttim birimlerindc 9all,anlar izcrinde bu hususlarda farklndalttm
Saこ lanmasl

ile kurulabileceこ i ve etkin bir,ckilde i§ leyebilcceこ i tab五 dir.
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Kurulacak i9 kontrol sisterninde siirc91erc ili,kin ycrle§ ik kontroner sadcce gerektitti

kadar olmalldlr. Fazlasl i§ lerin aksamaslna neden olabileccЁ i gibi yetersiz kontroncr de
usulsizliiklerin ortaya 91kmaslna neden olabilcccktir.Bu haliyle kontroller,gcrcktiЁ

i yer vc

zamanda gercktiЁ i kadar yapllacak,ckilde siirc91crlc biitiinlc,mi,olmalldlr. Gerekli kontrol
mekanizmalarinln tesis cdilcmeditti yapllar yolsuzluこ

a maruz kalmak,kurum hakkinda

olumsuz ima olu§ masl vcya mcvzuat kapsammda yasal yaptinmlarla kar,1la,1lmasl gibi
olumsuz dururlllarla kar,l kar,lya kalabilmektedir.

Kamu 19 Kontrol Standartlarl, idarelerin i9 kontrol sistcmlcrinin olusturulrnaslnda,

izlenmcsindc ve deEcriCndirilmesindc dikkate almalarl gerekcn temel yё
gё stc111lckte,

nctim kurallarinl

tiim kaFnu idarelerinde tutarll, kapsan11l ve standart bir kontrol sistclninin

kurulinasinl ve uygulalmaslnl ama91amaktadlr.
Otc yandan,Kamu idarelerinde Stratttik Planlamaya ili§
Yё netmelikle belirlcnen gc9i, tak宙
9ah§ malarinda

kin Usul ve Esaslar Hakkinda

mi uyarinca, さniversitcmizin stratlik planlama

vc pcrfollllans programl hazlrhklarinda anllan yё

nctmclik ilc belirlcnen

standartlarda dikkatc alinmaktadlr.

Maliye Bakanl屯 lnCa hazlrlanan Kamu 19 Kontrol Standartlarl Tebltti ile(5)ba,1lk
altinda toplalm (18)standart vc hcr bir standart i9in gcrcldi gcnel ,artlar bclirlcFlmi§
bulunmaktadlr.Bunlar slraslyla;
1‐

Kontro1 0rtaml Standartlarl(4 adet standart)
Standart:1.Etik Deこ erler ve Diinstluk

Standart:2.Misyon,organizasyon yaplsl ve gё revlcr
Standart:3.Personelin yeterliliЁ i ve perf0111.ansl

Standart:4.Yctki Devri

2‑Risk Detterlendirme Standartlarl(2 adet standart)
Standart:5,Planlama vc Progralnlama
Standart:6.Risklcrin belirlerllncsi ve dcЁ erlCndirilmcsi
3‐

Kontrol Faaliyetleri Standartlarl(6 adet standart)
Standarti 7.Kontrol strateJllcri ve yonteFnlCri

Standart:8.Prosediirlcrin bclirlcnmcsi vc belgclendi五 lmesi

Standart:9.Gё revler

ayr111こ

1

Standart:10.Hiyerar,ik kontroller
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Standart: 11.Faaliyctlerin stirekliliこ

i

Standart:12.Bilgi sisternlcri kontrolleri
4…

Bilgi ve lletisim Standartlarl(4 adet standart)
Standart:13.Bilgi vc ilcti,iFn

Standart:14.Raporlama
Standart:15。 Kaylt ve dosyalalna sistclni

Standart:16.Hata,usulsiizliik ve yolsuzluklarln bildirilmesi
5‐

izleme standartlarl(2 adet standart)
Standart:17.19 kontr01iin detterlendirilmesi

Standart:18.19 denetiin
eklindedir.Bu standartlar§ emada gё stcrilccck olursa;
§

〕

icKONTROLSTANDARTLARIsEMASI

I

KONTROL
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C.Ic Kontrol Sisteminde Gbrevliler ve SQrulllluluklarl
3nivcrsitemizdc kurulu§

9all,malarl devam eden i9 kontrol sistcmine iliskin

sorumluluk;Ost Yё netici,19 Kontrol lzlcmc vc Dcこ erlendirlnc Kurulu,Harcama Yctkilileri,
siire9 sahipleri, kontrol standartlarinln olusturulmasl i9in kurulacak grup ve kornisyonlar,
Stratli Gelistillllc Daire Ba§ kanll量 l vC 19 Dcnetim Birimindcdir.

5018 saylll Kanunun ll inci maddcsi ile Ust Yё ncticilcre,ldarclerinin mali yonetiin
ve i9 kontrol sistcllllinin kurullnasl,i,lcyisinin gё zetiin ve izlenmesi,i9kontrol sistclninin bir
gereЁ i Olarak yazlh prosedir ve talimatlann olu,turulmasl gibi diizenlemelerin yapllmasl
gё revleri verilmi§

ve 3st Yё neticiye bu hususlarda Bakana kar,l hesap vclllle sorumluluttu

メiklCnmi,tir.古 st yё netici bu sorumluluttun gCreklerini, harcallna yetkililcri, Stratai
Gclistillllc Daire Ba§ kanllこ 1(Mali Hizmetlcr Birimi)VC 19 Denet911er araclllЁ

lyla yerine

gctirccektir.
19 kOntr01iin temel ilkclerinin saylldlこ 119 Kontrol vc On

Ⅳ[ali

Kontrole lli§

kin usul ve

Esaslann;
6.maddesinde; i9kontrol faaliyetlerinin idarenin yё

netirn sorurnluluttu 9er9eVesinde

yuruttilecegl, 19 kontrole ili§ kin sorurnlulugun, lslem siirecinde vcr alan bilttin gё revlileri

kapsayacaこ

1,

8.maddesinde ise; 3st Yё neticilcrin; i9 kontrol sistcminin kurulmasl ve
gё zetilmcsinden,

harcama yetkililerinin; gё rev ve yetki alanlar1 9er9cvesinde, idan ve mali

karar ve i,lemlerc iliskin olarak i9 kontrolin islcyi,indcn sorurnlu olac屯

1,idarclerin mali

hizmctlcr birimle五 nin(Strattti Geli§ tirme Daire Ba§ kanl屯 1);i9kOntrol sistcminin kurulmasl,

standartlarinln uygulalllnasl ve gcli,tirilmesi konularinda 9ah§ malar yapacaこ l ve On mali
kontrol faaliyetini yiirtitecekleri,muhasebe yctkililcrinin; muhascbe kayltlannin usuliinc ve
standartlara uygun,saydaln ve eri,ilebilir§ ekildc tutullnasindan sorllmlu olacaklan,ayrlca iist

yoneticilcrin, harcama vctkililerinin vc ditter vё neticilerin, mesleki degerlere ve diiriist
yё netinl

anlayl,lna sahip olmaslndan, mali yetki ve sorullnluluklarin bilgili ve yeterli

personele vcrilmesindcn, bclirlenFni, Standartlara uyullnaslnin saこ

lanmasindan, mcvzuata

ayklrl faaliyctleHn ёnlellllncsindcn, kapsamll bir yё nctillll anlayl,lyla uygun bir 9ah§ ma
ortalninln ve saydamllЁ ln sattlarmaslndan gё rev vc yetkilcri 9cr9evesinde sorumlu olacaklarl
belirtilmistir.

5018 saylll Kanunla verilen sorumluluklarl yerinc getirebilmcsi i9in 3st Yё

ncticiyc

makul bir giivcnce vcrecek ctkin bir i9 denetirn sisternine ihtiya9 duyaca色 1, Ctkin bir i9
denetinl sisteFninin ise i9 kontrol siirecinin saЁ hkll bir§ ekildc yiirtitiillncsi ile sattlanabileceЁ

i
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a91ktlr.E)iЁ cr taraian 5018 say11l Kanunun 63 vc 64 iincti maddelerinde isc i9 dcnet9ilerin
gё rcv

vc sOrunlluluklarl diizcnlen■ listir.

Yapllan mevzuat analizi ve a91klamalar sonucunda;5018 say11l Kamu

Ⅳlali

Yё netinli

Kanunu uyarinca;1」 niversitcnlizde kurulinasl gereken i9 kontrol sisternine iliskin sorurnluluk
bakllnindan aktё rlcr;

= 1/s′

ン
υ

i9kOntrol sisternini kurlna ve gё zetinl altinda bulundurulmaslndan,
̀rlicみ

= 々Kθ ″″ο′ル″″ι″DettcrIC″ dirm′ κ″″ル′19 Kontrol sistemi kurulu§
y■

lriitulmesinden

vc

tst

Yё neticinin

yapllacak

dizenlemclcr

surccinin

hakklnda

bilgilendirilmcsinden,

=

助

rcα ″α ン
υrktitleri; gё rev

ve yetki alanlar1 9er9evesinde, idari¨ mali karar ve

i,lernlere ili,kin olarak i9 kontrolun islcyi§ indcn,

′ ′Gelisrliraθ Dα j″ ′ βリルα″ルξ i9 kOntrol sisteminin kurulmasl vc

= Strα σ

J′

standartlarin uygulalllnas1 9a11,malarinda teknik destek ve koordinasyon ile

ёn mali

kontrol hizlnctlcrindcn,

=々

D′

″′
″ 3fri″ ″ kurulmus
″

i9 kontrol sisteminin deこ erlendiHlmesi vc

dcnetiminden,

= Pcrsο

″′み i9 kOntroliin ya§ ama gc9irilmcsinden sortlmludur. Pcrsonel, 1,lernleri

yuruten,gё zden ge9ircn vc yanll§ uygulamalan diizelten ёn planda yer alan kisilerdir.

Yapllan gё revlcndillllelerin gcr9ekle§ mesindc uyguladlklarl kontrollcr araclllこ

lyla

sorunlan tespit etinektedirlcr. Siirccin i,lcyi,i baklrnlndan faaliyct sorunlarl, sosyal

davranl,kuranarina ayklrlhklar vc politika ihlancri ile ilgili raporlalnadan da sorurnlu
olduklarl gё riilinektedir.

Ayrlca Maliye Bakanllこl taraflndan yaylmlanan
lli§

19 KontЮ l ve Ch Mali Kontrole

kin Usul ve Esaslar"uyarinca Ust Yё netici ve Harcalna Yetkilileri taraflndan i,vc

i,lenllerin,alna91ara,iyi Fnali yOュ

etim ilkelerine,kOntrol diizenlemelerine ve inevzuata uygun

bir ,ekilde ger9eklcstirildittini i9eren ic kontro1 2iivence bcyanl her yll diizenlellmekte vc
idarc faaliyet raporuna eklelllnektedir.3st Yё netici taraflndan verilen giivence beyaninda
Universitemize tahsis edilmi,kaynaklarin planlanml,alna91ara ve iyi rnali y6netim ilkele五

ne

uyglln olarak kullaluldlこ 1,Universitemizde uygulanan i9 kontrol sisteminin i,lemleHn yasalhk
ve diizenliliЁ i kOnusunda yeterli giivenceyi sattladl言 l Ve tiretilen bilgileHn dottruluttu hususlarl

yer almaktadlr.Ost Yё neticimizin tiim bu gё revlerinden dolay1 5018 saylh Kanlln
kapsanllnda hesap velll.c sorlllnluluttu ve yё netinl sorllmluluttu bululllnaktadlr.

qANKrRr KARATEKix Uxivnnsirusi
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STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

nca Blelirlenen Standartlar ile
Do Malive Bakanilニ ユ

むn市 ersitemizde ic Kontrol

Sisteminin OlusturulmasI Icin Yapllacak Callsmalar:

A.KONTROL ORTAMISTANDARTLARI
Standart l:Etik Deこ erler ve Diristl饉 k
Personcl

davranl,larinl

belirleyen

kurallann

personel

taraflndan

bililllncsi

Sattlallmahdlr.

Bu standart i9in gerekli genel,artlar:
1.1.

19 kOntrol sistenli ve i,leyi§ i yё nctici ve personel taraflndan sahiplenilmeli ve

desteklerlmelidir.

1.2. ldarenin yё neticileri i9 kontrol sistenlinin uygulanllnasinda personele ёmck
olmalldlrlar.
1.3.

Etik kurallar bilillmcli ve tiim faaliyetlcrde bu kurallara uyulinalldlr.

1.4.

Faaliyetlerde diiriistliik,saydamllk ve hesap vercbilirlik saこ lalmalldlr.

1.5。

idarenin personeline vc hizmet veHlenlcre adil ve c§ it davranllmahdlr.

1.6. ldarenin faaliyctlerinc ili,kin tiim bilgi ve belgeler doЁ

nl, tam vc giivenilir

olmalldlr.
Etik deЁ erlcr Ve diiriistliik standardi genel,artlannl kar§

1lamak iizere Onivcrsitelnizce

yapllacak 9all,malar;
1.1…

1. 19 kontr01 sistcminin kurulmasinda

ёnccliklc;9all§ malara uygun tutum takmmalarl

ve destek velllleleri i9in Akadernik ve idari biriln yё

neticileri vc tiim personel,

もnivcrsiternizdc uygulanacak i9 kontrol standartlarl konusunda bilgilcndi五 lcrck, bu
9all,malarin bir prae disiplini 19erisinde ve ilgili komisyonlarin bilgi ve gё

zctimindc,tim

9all,anlarin kat11lml ile yurtitilmcsi saElanacaktlr.

1.2‑1.

Her kadcmedcki birirn yё ncticilcrinin gёrev tanlIIllarl doErultuSunda i§ i sahiplenerck

alt kademc 9all,anlarlna

ねaliyctlcrinin

ёmek tutum vc dⅣ ranl,i9crisindc olmasl saЁ lanacaktlr.Birim

ycHne getirilmesindc・

dё ngiisii i9crisinde yaptlこ

KY anlayl,lyla(Planla,uygula,Kontrol Et,Onlem Al

lnl kaydet,kaydcttiこ ini Sakla)faaliyetlcrin seffat saydam vc hesap

vcrilebilirliЁ inin saこ lanmaSina

1.3…

1｀

yё nelik tedbirler ahnacaktir.

ninc allnarak canklrl Karatckin
1. Onivcrsitemizin misyon vc 宙zyonu gё z ё

Oniversitcsi Etik Kuranan uygularllnaya dcvam cdilecektir.
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l.3‑2.

Etik kurallarin tiiln akadenlik vc ida五 personel ile ёttrcnCiler taraflndan bilirlmesi

SaЁ lanacaktlr.

1.3‑3.

Etik sё zle,mcnin ilnzalanarak tiim akademik ve idari pcrsonelin ,ahsi dosyasina

konulinaslna dcvam edileccktir.
1.3‐ 4.

Akadcmik personcl ilgili ge9erli mcvzuata gё re hak vc sorulnluluklarl konusunda

bilgilendirilecektir.
1.3¨ 5.

1.3‑6.

Akademik personel bilim ve cttitim ctiЁ i kOnusunda bilgilendirileccktir.
ldari personele yё nelik ilgili ge9erli mevzuata gё re hak ve sorurnluluklarl ile ilgili

genel bir bilgilcndilne yapllacaktlr.
1.3¨

7.

0言 rencilere hak ve sorurnluluklarl ile

ёЁrenCi diSiplin yё netincliこ i konuSunda

bilgilcndillllc yapllacaktlr。
1.4‐

1."canklrl Karatekin tnivcrsitesi Etik Kurulu"nun faaliyetleri devaln etmcktcdir.

1.5‐

1.Tim payda,lara c,it vc adil hizmct verilmcsi saЁ lanacaktir.

1.5‑2. call§ ma saatlerinc uyumun takip vc koordinasyonu sattlanml,01acaktlr.
1.5‑3.

Tiim

pcrsonclin

sosyal

alanlardan

ast―

iist

ayrlml

yapllmadan

esit

,ckilde

faydalallmasl saこ lanaCaktlr.
1.6‑1.

Birim faaliyetlerine ili§ kin bilgi ve belgelcrin doEru,tam ve giivcnilir oll■ asl i9in

gerekli ёnleFnleri alinakla birim yё ncticilcri soruinludur. Bi五 m yё neticileri hiyerar,ik
kontrolleri

saこ layarak,

faaliyetlcrin

otomasyondan yuritullnesinc

yё nelik

9ah,malar

talnamlanacaktlr.

Standart‐ 2: Misyon,Organizasyon Yaplsl ve Gё revler
idarelc五 n llnisyonu ilc birinllcrin vc pcrsonclin gё

bclirlenmcli,

personcle

duyurulFnah

VC

idarede

rcv taninllarl yazlh olarak

uygun

bir

organizasyon

yaplsl

olusturulinahdlr.
Bu standart i9in gerckli gencl,artlar:

2.1.

ldarenin lnisyonu yazlll olarak belirlcFlmeli,duyurulmah vc personel taraflndan

bcnimsenmcsi saЁ lanmalldlr.
2.2.Misyonun ger9cklestirilmcsini sattlamak izcre idare birimleri ve alt birimlerincc
yiirutinlccek gё

2.3.

revler yazlh olarak tanlmlamah ve duyurullnahdlr.

idarc biriinlerindc pcrsonclin gё rcvlerini ve bu gё revlerc ili,kin yctki vc

sorulllllluluklarinl

kapsayan

gё rcv

da邑 1llln

bildirilmelidir.
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2.4.

Idarenin ve biriinlerinin te,kilat semasl ollnall ve buna baЁ h olarak fonksiyonel

gё rev

daЁ 11lml belirlenmelidir.

2.5.ldarcnin ve birimlcrinin organizasyon yaplsl,tcmel yctki vc sorumluluk da嘔

11lml,

hesap vcrcbilirlik vc uygun raporlama ili§ kisini gё sterccck,ckilde olmahdlr.

2.6.

Idarenin yё neticileri, faaliyetlerin ytiriitiilinesindc hassas gё

revlerc ili,kin

prosediirleri bclirlemeli vc pcrsonele duyullllahdlr.

2.7.

Hcr diizeydcki yё neticilcr verilcn gё revlcrin sonucunu izlcmeye yё nelik

mekanizllnalar olustullllahdlr。

Misyon, organizasyon yaplsl ve gё revler standardl gencl ,artlarinl kar,1lamak iizcre
tniversitemizce yapllacak i,lemleち

2.1‑1.

さniversitemiz misyonu vc宙 zyonu ya zlll

olarak beliricFlmi§ tiro Web sitcsinde vc ilan

panolarinda duyurulmaslna devanl edilecektir.
2.1‑2.tnivcrsitemiz Stratttik Planinln ylllar itibariyle gincellellmesi sattlanacaktlr.

2.2‑1.Oniversitemizin tim birimleHnde ytriitiilccek gё rcvlere ili,kin tanlmlamalarin yazlh
olarak yapllmasl ve tiilln pcrsonele duyurulmaslna devanl edecektir.

2.3‑1.tniversitcmiz

birinllerinde gё revli personclin gё rev, yctki vc sorllmluluklarlnln

ihtiyaca binaen hazlllanan gё rev da置 11lln 9izelgele五 ile tiilln personele duyurulinasl
Saこ lanacaktlr.

2.4‑1.

もnivcrsitemizin gcncl vc birimicrc ait te§ kilat ,emalannin gincclleFllnCSi

Sttlanacaktlr.

2.4‑2.Hazlrlanan te§ kilat ,emalarina gё rc belirlencn fonksiyonel gё rcv daЁ lhmlarl
giinccncneccktir.

2.5‑1.Oniversitemiz

ve birilnle五 nin organizasyon yaplsinin olu゛ urulmasinda,temcl yetki

vc sorurnluluk daЁ lllinl,hesap verebilirlik ve uygun raporlarna ili,kisini gё

sterccck,ekilde

giincel bir yapl olusturulacaktlr。

2.6‑1.

Biriln

yё ncticileri taraflndan gcli§ mcler

dottrultusunda

hassas

gё rcvlcr

giinccllenecektir.
2.6‐ 2.

Hassas gё rcvlere iliskin prosediirlcr belirlenccektir.

2.6‑3.

Belirlenen hassas gё revlere iliskin prosediirlerin, gё revi yapan personcle yazlll

olarak teblitt edilmesi sattlanacaktlr.

qANKrRr KARArExin
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Y<ineticilerin, verilen gdrevlerin sonuglanru izlemeye ydnelik olarak, kendilerinin

belirleyecekleri arahklarla koordinasyon toplantrlan diizenleyeceklerdir.

Standart‐ 3:Personelin Yeterliltti Ve Performansl
ldareler,

personclin

yetcrlilitti

Ve

gё

rcvleri

perfomansm deEcrlCndirilmesine ve gcli,tirilmesine yё

nelik

arasindaki

uyumu

sattlamah,

ёnlemler almalldlr.

Bu standart i9in gcrckli genel,artlar:

3.1.

insan kaynaklarl yё netiini, idarenin ama, ve hedeflerinin ger9ckle,mesini

SaЁ lamaya

yё nelik olFnalldlr.

3.2. ldarenin yё netici ve personcli gё revlerini etkin ve ctkili bir,ckilde yiiriitebilecek
bilgi,dcneyiln ve yctcncЁ e sahip olllnahdlr.

3.3. Mcsleki yeterlilitte ёnenl vcrilmeli vc her gё rev i9in en uygun personel
se9ilmelidir.

3.4.

Personclin i§ c ahnmasl ilc gё revindc ilerlcmc vc ytikscllnesinde liyakat ilkcsine

uyullnall vc bireysel pcrforlnansl gё z

ёniindc bulundurullnahdlr.

3.5.Her gё rev i9in gerekli ettitim ihtiyacl bclirlenmeli,bu ihtiyacl gidcrecek cこ

itim

faaliyetleri her yll planlanarak yiirtittillneli ve gerektiこ inde giincellcrlmelidir.

3.6. Personclin yeterlilitti ve pCrfOrlnansl batth 01duttu yOncticisi taraflndan en az yllda
bir kez detterlendi五 1lneli ve deEerlCndirllne sonu91arl personel ile gё

rtisiilinelidir.

3.7. PcrfollllanS dCЁ erlendirmesine gOre pcrforFnanSl yetersiz bulunan personelin
perfollllansinl gelistirlncye yё nclik
personcl i9in

3.8.

ёdiillcndillllc

ёnlelllller allnmah, yiiksek pcrforrnans g6stcrcn

lnckanizmalan geli,tirillnelidir.

Personel istihdaml, yer deЁ

i,tilllle, iist gё

revlere atalma, eこ itirn, perfollllans

dCttCrlendillllesi,ё zliik haklan gibi insan kaynaklan yё nctillninc ili,kin

ёnellllli

hususiar

yazl1l olarak belirlcnlni,ollnah ve personele duyurulmahdlr.
Personelin yeterliliこ i VC perfollllansl standardl genel,artlarml kar,1lamak izcrc

Onivcrsitcmizcc yapllacak i,lemlct
3.1‐

1.

Birinller yllda bir Personcl Daire Ba§

kanhttl ilC k00rdineli olarak pcrsoncl ihtiyacinl

vcya fazlasinl tespit edecektir.
lanacaktir.

3.1… 2.

Personelin,ihtiyaca gё re birilnlere dengeli daЁ

3.2‑1.

Tiirn birilnler yllda bir pcrsonel i9in ihtiya9 duyduklarl ettitiin kOnularinl tcspit edip

llllnl saこ

ilgili birimc bildirccektir.

3.2‑2.

3niversitelniz Rcktё

rliiЁ iince

tiim personelin gё rcvlerini en iyi sekildc ytirtitebilmesi

i9in gerekli olan bilgi,tecrtibe ve yctcncklc donatllmalarl i9in hcr tiirlii tedbir alinacaktlr.
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3.3‑1.

Kabul gё llllti§ meSICki kriterlcrin yamnda bclirlcnccck ёzel mesleki yeterhlik

kriterleri dottrultusunda her gё rcv i9in uygun pcrsonelin atarllnasina veya gё

rcvlendirilmcsine

yё nclik

9ah§ ma yurtitiilinesine devanl edilecektir.

3.4‑1.

Personelin i§ c ahllmasl, gё rcvdc ilerleme ve yiikscllncsi mcvzuat kapsarninda,

liyakat ilkcsi 9cr9cvcSindc sattlanmaya dcvanl edilcccktir.

3.5‑1. Tum birimlcrin gё ■§
int almak surcti ile ayrmt11l cЁ itim prOgraml hazlrlanacaktlr.
3.5‐ 2.

Akadernik ve ldari Birilln Yё neticilerimizle mevzuattan kaynaklanan dctti§ ikliklCrin

ve genel anlarnda tiinl konularin konusulup tartl,1lmasl alnaclyla her yll bir toplantl
yapllacaktlr.

3.5‑3.EЁ itimCi

tedariこ inde

ёncclikle kurum i9erisinden olmakla birliktc,kurum i9inden

tcdaritti mumkin 01maz ise kurllm dl,lndan ettitimci tcmini saこ
3.6‐

1.

lanacaktlr.

Personelin yeterlilitti VC perfollllansl,mcvcut rllevzuatln

ёn

gё rdiittii 9Cr9cVCdC baこ 11

01duЁ u yё netici taraflndan yllda bir kcz deこ crlCndilllleyc tabi tutulacaktlr.

3.6‑2.

DetterlendillllclCr Slrasinda tespit cdilcn yetersizliklcr ve eksikliklerin giderilmcsi

i9in personel eЁ itilnc tabi tutulacaktlr.

3.7‑1.

Performans deこ crlendirlnclcrindc emsallerinc gё re yiiksck perfollllanS gё steren

personel hakkinda yiirtirliikteki mevzuat 9er9evesinde

ёdiillendirllneye ili,kin hiiktinller

i,letillnek suretiyle i,lem yapllacaktir.

3.8‑1.

Pcrsonel mevzuatina ili§ kin diizenlemelerde yer alan

ёnemli hususlar personele

uygun ileti,illn ara91arlyla duyurulacaktlr.

Standart‐ 4:Yetki Devri
ldarelerdc yctkiler vc yctki devHnin sinlrlarl a91k9a bclirlellmeli ve yazlll olarak
bildirilmelidir.Dcvrcdilen yetkinin ёnemi ve riski dikkate allnarak yetki devri yapllmahdlr.
Bu standart i9in gerekli gcnel,artlar:

4.1.1, akl, siire91e五 ndcki imza ve onay mercilcri belirlenmcli ve personelc

duyunilmahdlr.
4.2.Yctki dcvirleri,iist yё netici taraflndan bclirlenen csaslι r 9cr9evesindc dcvrcdilcn
yetkinin

sinlrlarinl

gё sterecek ,ckilde yaz11l olarak belirlerlmcH

ve

ilgililerc

bildirilmelidir.

4.3.Yctki devri,devredilen yctkinin

ёnerni ilc uyumlu olmahdlr。

4.4.Yctki dcvrcdilcn pcrsonel gё revin gcrcktirditti bilgi,dCncyilln ve yctcncЁ c sahip
olmalldlr.
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4.5。

Yetki devredilen pcrsonel, yetldnin kullanllnina ili§

kin olarak belli dё nenllerdc

yctki dcvredenc bilgi vcrmcli,yetki dcvrcdcn isc bu bilgiyi aramahdlr.

Yctki devri standardl gcncl ,artlarlnl kar,1lamak tizerc Univcrsiternizcc yapllacak
i§

lCFnier;

4.1‑1.

I§ akl, ,emalarinda, kullanllmasl gerektitti belirtilcn cvrakl imzalalnaya vc

onaylamaya yetkili rncrcilcr bclirlcnccck,durum ilgililcrc ve personele bildi五
4.2‐

1.

Yctki

devirleri,

tist

yё netici

taraflndan

yiiriirliiktcki

lccektir。

mevzuat

9er9evcsindc

belirlenecek, devredilcn yetkinin sinlrlannl gё sterecek §
ekilde yazlll olarak ilgililere
bildirilcccktir.

4.3‑1.

Yetkinin ёnenl, liyakat ve hiyerar§ ik diizen i9erisinde devredilmesi gerektittinden

devredilecck yetki unsurlarl belirleneccktir.

4.4‑1.

Yetki devri,

personel yetki, liyakat vc hiyerar,ik dtizeni 19erisinde yapllacak,

e,itlerin i9inden 五sk faktё rii dc gё zetilcrck en uygun ki§ iyc yctki dev五 yapllmasinin
SaЁ larllnasma

4.5‑1.

devam cdileccktir.

Mevcut yasal diizcnlemeler 9er9evesinde yetki devredilenin, yetki devredenlerce

belirlenccek siirclcrde yetkiyi devredene bilgi vemesine devaln edilcccktir.

BoRISK DEGERLENDIRME STANDARTLARI
Standart‐ 5:Planlama ve Progralnlama
ldareler,faaliyetle五 ni,ama9,hedcf ve gё stergelerini vc bunlarl ger9eklestillllck i9in

ihtiya9 duyduklarl kaynaklarl i9cren plan vc programlarinl olustullllall ve duyullllah,
faaliyctlcrinin plan ve progralnlara uygunluttunu Sattlallllandlr.

Bu standart i9in gcrekli genel,artlar:
5。

1.Idarcler,misyon vc vizyonlarml olu,tullllak,stratttik ama91ar ve

ё19ulebilir

hedcncr saptamak,perfollllanSlarml ё19mek,izlemek ve detterlendillllek amaclyla
kat11lmcl yё ntemierle strataik plan hazlrlamalldlr.
5.2.Idareler、 ytirtiteceklerl program,

ihtiyacinl,

performans

hcdcf

vc

ね21iyet ve proJeleri ile bunlarin kaynak

gё stcrgelc五 ni i9eren perfollllans progranll

hazlrlamahdlr.
5.3.Idarclcr,bit9clcrini strataik planlarina ve performans progranllarma uygun olarak
hazlrlamandlr.
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5.4.Yё neticiler,ね diyetlerin ilgni mcvzu江 ,str江 可ik plan ve perforlnans progralnlyla
belirlenen ama,ve hedcflcrc uygunluEunu Sattlamahdlr.
5.5。

Yё ncticilcr,gorev alanlar1 9er9evesinde idarenin hcdcflcrine uygun

ёzel hedcllcr

belirlemeli ve personcline duyurlnahdir.
5.6.ldarenin ve birirnlcrinin hedefleri,spesiflk,ё

19iilcbilir,ula,1labilir,ilgili vc siireli

olmahdlr.
Planlama vc programlama standardl gcncl,artlarlnl kar,1lamak izcrc ttniversitcmizcc
yapllacak 9ah§ malar;
5.1‐

1. Oniversitemizin misyon vc vizyonllnu hazl■

hcdcflcr saptalnak,performanslarlnl

ё19mck,izlemek

lalnak,stratttik ama91ar ve

ё19ulcbilir

ve dctterlendillllek alnaclyla 2012‑2016

ylllarlnl kapsayan Stratttik Planin uygulanmasina devam cdilecektir.

5.2‑1. Universitemiz bunycsinde yer alan hcr bir birim,yuritecekleri program,faaliyct ve
pr(ゴ elCri,bunlann

kaynak ihtiyacinl, pcrfollllans hedef vc gё

stcrgclerini i9eren pcrfollllans

prograrninl hazlrlayacaklardlr.

5.3‑1.Oniversitemiz biit9csi,Maliye BakanllElnCa yaylmlanacak But9e cttrlSl Ve Eki
Biit9e Hazlrlalna Rehberi ile Dcvlet Planlama Nlltistesarhginca yaylinlanacak olan Yatlrlln

Genelgesi ve Eki Yatlrlm Programl Hazlllama Rchberi hiktimlcri doЁ rultusunda belirlenecck
perR)..1lans k五 terleri dottrultusunda hazlrlanmaya devam cdilecektir.

5.4‑1.Yё ncticilcr

faaliyctlcrin ilgili mevzuat,str激

可ik plan vc perfomans programlarlyla

belirlcnen ama9 ve hedeflere uygunluEunu yllda bir kez deЁ erlendilneyc devaln cdecektir.
5.5… 1.

Tilm bi五 rn yё neticilcri gcrckli hallerde gё rcv alanlarlyla ilgili klsa ve orta vadcli

kurum hedeflerinc uygun§ ekildc hedefler belirleyecek,bu hedener bilgilendil.lle toplantllarl
ilc duyurulacaktlr.
5.6…

1.2012‑2016 dё nemi Strataik Planl ile belirlenen hcdener dogrultusunda birim

StratcJlk Planlarl olu,turulmaya devaln edeccktir。

Standart… 6:RIsklerin Belirlenmesi ve Deこ erlendirilmesi
idareler,sistenlli bir,ckildc analizlcr yaparak alna9 vc hcdcflcrinin gcr9cklc,mcsini

engelleycbilecek i9 ve dl, risklcri tanllnlayarak detterlendill..eli ve ahnacak
belirlemelidir.

Bu standart i9in gcrekli genel,artlar:
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6.1.

idareler, hcr yll sistellnli bir sckilde ama9 vc hedeflerine yё nelik Hsklcri

belirlemelidir.

Risklerin ger9cklc§ mc olas11lЁ l ve muhtemel ctkileri yllda cn az bir kcz analiz

6.2.

cdilmclidir.

6.3.

Risklcrc kar,l ahnacak ёnlernler belirlcnerek cylcm planlarl olu,turulmalldlr.

Risklerin belirlenmesi vc detterlcndirilmcsi standardl genel,artlarinl kar,1lamak tizcre

Oniversitemizce yapllacak islemlct

6.1‑1.

Kurullnumuzun ama9 vc hedeflerinc yё nelik risklcrin belirlclllnesi i9in tiim

birimlerce olu§ acak risk belirleme ekipleri olusturulacaktlr.

6.1‑2. Risk bclirleme ekiple五 nin olu,turulmasinl miteakip Risk Dalu,ma ve Detterlendime
Kurulu olusturulacaktlr.

6.1‑3. Risk ve risk bclirleme yё ntemleri hakkmda Risk Danl,ma vc Deこ erlCndilllle Kurulu
taraflndan 9all,ma yapllacaktir.
6.2…

1. ウniversitemizin ama9 ve hcdcflcrine yё nclik

muhtemel etkile五

risklc五 n gcr9ekle,mc olaslllklarl ve

Risk Danl,ma ve Deこ erlendirlne Kurulu ile Risk Bclirleme Ekiplcri

taraflndan yllda en az bir kez dcЁ erlCndirilecektir.

6.3‑1.3nivcrsitemizin ama9 ve hedcncrine yё nelik五 skle五 n ger9eklcsme olaslllklarl ve
muhtemel etkilc五 ,ё nern slraslna gё re raporlanacak ve risklerin bertaraf cdilmesine yё nelik

ёneri ve tedbirler birimlcre bildirilecek ve buna gё rc ilgili birimlerce eylcnl planlarl
olusturulacaktlr.

C.KONTROL FAALIYETLERISTANDARTLARI
Standart‐ 7:Kontrol Strat衛 ileri Ve Yё ntemleri
ldarelcr,hedenerine ula,mayl ama91ayan ve riskle五

kar,1lamaya uygun kontrol stratli

vc yё nternlcrini belirlemeli ve uygularnahdlr.

Bu standart i9in gerekli gcnel,artlar:

7.1. Hcr bir faaliyet vc Hsklcri i9in uygun kontrol stratli vC yё ntclllllCH(diiZCnli
gё zden

ge9irlne,

ёmekleme yoluyla kontrol, kar,1la,tirlna, onaylama, raporlama,

koordinasyon, doBrulama, analiz ctnlc, yctkllcndirl■ c, gOzctiln, inceleme, izleme v.b。
belirlcrllneli ve uygulallllnalldlr.

7.2.

Kontroller,gcrckli hallcrdc i§ lcm ёncesi kontrol,stire9 kontrolii ve islcm sorlrasl

kontrollcri dc kapsamahdlr.
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7.3. Kontrol faaliyctlcri,varhklarin dё nemsel kontroliinti vc giivenliЁ inin sattlallmasinl
kapsalnalldlr.
7.4.

Belirlenen kontrol yё nterninin inaliyeti beklcnen faydayl a§ lnamahdl■

.

Kontrol stratlileri Ve yёntcmleri dettcrlCndirilmcsi standardl gcnel,artlarinl kar,1lamak

izerc 3nivcrsitemizce yapllacak i,lcmlcr;
7.1‑1.

Hcr biriin taraflndan faaliyet alanlan vc riskler ile ilgili

edici vc duzeltici kontrol mekanizmalarl olu§
7.2‐

1.

turularak bunlarin uygularllnasl saЁ lanacaktlr.

Yctki devri konusunda olusturulan standartlar 9er9cVesinde belirlcnen i, akl§

siire91erinin i§ lem
gё rcvliler

7.3‑1.

ёnleyici,yё nlendi五 ci,tespit

ёnccsi ve sonrasl kontrolleri, yctkililcr, yetki devri yapllanlar vc ditter

taraflndan periyodik olarak yaplllnasl saЁ lanacaktir.

Birirnlerce ihtiyaca ve mcvzuata gё rc, belirlcnen periyotlar i9erisinde kaylt ve

belgelcr dikkate ahrllnak ,artlyla(muhaSebe kayltlan, dcllnirba§

kayltlan vb.)varllklarin

giivenlittini de kapsayacak,ckilde tespit ve sayllnlar yapllmaya devaln edileccktir.
7.4‐

1. Belirlenen kontrol yё nteminin fayda maliyct analizleri yapllarak etkin,verimli ve

ckononlik olacak,ekildc uygulanrnasl saElalllnaya devanl edilecektir.

Standart‐ 8:Prosedirlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
ldareler,faaliyctleri ile mali karar vc i,lemlcri i9in gerckli yazlll prosedurleri vc bu
alaniara ili§ kin diizenlcmelcri hazlrlama11, giincellemcli vc ilgili personelin erisiininc
sunullnalldlr.

Bu standart i9in gerckli gcnel§ anlar:

8.1.idarcler,faaliyetleri ile mali karar ve i§

lemleri hakklnda yazlh prosedurler

belirlcmelidir.

8.2.Prosedtirler ve ilgili doktimanlar,faaliyet veya mali karar ve i§ lcrllin

ba§

lamasl,

uygulanmasl ve sonu91andlrilmasl a,amalarinl kapsamalldlr.
8.3.Proscdiirlcr vc ilgili dokiimanlar, giinccl, kapsalnll, mcvzuata uygun vc ilgili
pcrsoncl taraflndan anla,1labilir vc ula§

1labilir ollnalldlr.

Proscdiirlerin bclirlcllllneSi Vc belgelendirilmcsi standardi genel

artlannl kar§ 1lamak
§

izcrc Onivcrsitemizce yapllacak islemler;

8.1‑1. Birimler faaliyetleri ile mali karar ve i,lemlerinc ili,kin prosedurleri(Yetki
dcvirlcrini, gё rcvlendillllclcri, i§ akl,lndaki yctkililcri bclirleme gibi)mCVZuat 9er9cvesinde

yaz11l hale gctirip uygulamaya koyacaktlr.
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8.2‑1.

Birirnler taraflndan bclirlenen prosediirlerle ilgili dokiimanlar faaliyet veya mali

karar vc i,lellnin ba,langlcindan sonu91andinlinaslna kadar olan biitiin a,alnalarl kapsayacak
,ckilde diizenlellmeyc devanl edilecektir.

8.3‑1. Bi五 mler; belirlenen prosediirlerle ilgili doktimanlarin giincelliЁ

ini, mcvzuata

uygunluttunu, anla,1labilirlittini vc ula,1labilirlittini sattlalnak iizerc giincel ve ihtiyacl
kar,1layacak altyaplyl olu,tullllak i9in gerekli tedbirleri almaya devanl edilecektir.

Standart‐ 9:Gё revler Ayrlllこ 1
Hata,cksiklik,yanh,1lk,usulsiizliik ve yolsuzluk riskle五 ni azaltmak i9in faaliyctlcr ilc

mali karar ve i§ lernlerin onaylallllnasl, uygulanmasl, kaydedilmcsi vc kontrol cdilmesi
gё rcvleri

pcrsonel arasinda payla§ tlrllmahdlr.

Bu standart i9in gerekli gencl,artlar:
9。

1.Hcr faaliyct vcya mali karar ve i,lcrnin onaylanmasl,uygulanmasl,kaydedilmcsi

ve kontrolii gё revleri farkh ki,1lere verilmelidir.

9.2.Personel saylsinin yetersizliこ i nCdeniylc gё rcvlcr ayr11lЁ l ilkesinin taln olarak

uygulanamadlЁ l idarelerin yё neticileri Hsklerin farklnda olrnall ve gerckli

ёnlelnleri

almalldlr.
Gё revler aynllこ l standardl genel§ artlarinl kar,1lamak izere Universitemizce yapllacak
i,lclnler;

9.1‑1. Birimlerce,prtiritkteki mcvzuat 9cr9CVesinde her faaliyct vcya mali karar vc
i,lenlin onaylalllnasl, uygulaninasl, kaydcdilmcsi ve kontrol cdilmcsi gё revleri i9in i,akl,

,cmalarl doErultuSunda otokontrolii saЁ layaCak ,ekildc i§ lcrin farkll personel taraflndan
yapllmasl saЁ lalunaya devalln edilecektir.

9.2‑1.

Faaliyet vcya mali karar vc i,lernin onaylalllnasl, uygulanmasl, kaydcdilmesi vc

kontrol cdilmcsi gё revleri 19in farkll personel belirlcFlmeSilun miimktin olinamasl durumunda
kar,1la§

llacak risklerin azaltllmasina yё nelik olarak biriln amirleri taraflndan gerekli tedbirlcr

alllllnaya devant edilecektir.

Standart… 10:Hiyerattlk Kontroller
Yёneticiler,i,ve i,lelnlerin prosedtirlere uygllnluEllnu sistelllli bir sekilde kontrol
etmelidir.
Bu standart i9in gereldi genel,artlar:
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10.1.Yё neticiler, prosediirlerin etkili ve siirekli bir sekildc uygulalllmasl i9in gerekli
kontrolle五 yapmalldlr.
10.2. Yё neticiler, personclin i, ve i,lcmlcrini izlemeli ve onaylama11, hata ve
usulsiizliiklerin giderilinesi i9in gerekli talimatlari vcllllelidir.

Hiyerar,ik kontroller standardl genel ,artlarinl kar,1lamak iizcrc Universitenlizcc
yapllacak i§ lcmler;

10.1‑1. Yё ncticiler, gё revlerin

y厖 lh

prosediirlere

uygun

olarak

ycrine

geti五

lip

getirilmedittini kOntrol ctmcye devaln cdcceklcrdir.

10.2‑1. Yё neticiler, gё revicrin yiirtittilmesi esnasinda tespit ettikleri aksakhklan gidelllle
yё niinde 9ah§

ma yapmaya devanl edecektir.

Standart¨ 11:Faaliyetlerin Stireklilitti
ldarcler,faaliyetlerin siireklilittini Sattlamaya yё neHk gcrckli

ёnlcrnlc五 alinandlr.

Bu standart i9in gcrekli genel,artlar:

11.1.Pcrsoncl yetersizliЁ i, ge9ici veya siirekli olarak gё rcvden ayrlima, yeni bilgi

sistemledne gc9is,yё ntem veya mevzuat deEisiklikleri ile olaこ anisti dllmmlar gibi
faaliyetlerin siireklilittini etkileycn ncdenlere kar,l gcrckli

ёnlenller

alllllnahdlr.

11.2.Gerckli hallcrde usuliinc uygun olarak vekil personel gOrevlendirilmelidir。
11.3. Gё revinden ayrllan personclin,i§

vcya i,lemlcrinin durumunu ve gerekli belgeleri

de i9ercn bir rapor hazlrlamasl vc bu raporu gё revlcndirilcn pcrsonele verilmcsi yё netici

taraflndan sattlalmahdlr.
ailarinl kar,1lamak tizere tniversitcrnizce
§

Faaliyeticrin siireklilitti Standardi genel
yapllacak i,lellnler;

11.1‑1.Birirnlerce, pcrsonel yctcrsizliЁ indCn kaynaklanan durumlarda, faaliyctlcrin

ytritulmcsine devam edilebilmcsi i9in mcvcut pcrsonelin tiim faaliyetleri ёttrenmcsini
SaЁ layacak

tcdbirler ahnmaya devanl cdilecektir.

11.1‑2. Birilnlercc,ycni bilgi sistellnlcrinc ge9i§

, yё ntcm

detti,iklikleri gibi durulnlarda bilgilendillllc Ve CЁ

dctti,ikliklerinin varllこ 1,meVZuat

itirn faaliyetlerinin yapllmasina devam

cdilccektir.

11.2‑1. Vekalcten gё rcvlendillllclerin mcvzuat kapsamlnda yapllmaslna devaln edilcccktir.

11.3‑1. Yё neticiler taraflndan gё rcvinden ayrllan personele gё rcviylc ilgili rapor hazlrlatlllp,
yerinc gё rcvlcndirilcn pcrsoncle tcslirn ettiHIIncsine dcvanl edilcccktir.
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Standart‐ 12:Bilgi Sistelllleri Kontrolleri
ldareler,bilgi sistcllnlcrinin siircklilittini vC gii■ 7enilirliЁ ini saЁ larnak i9in gcrekH kontrol

mckanizmalarl geli§ tirlnelidir.
Bu standart i9in gerekli gcnel§ artlar:
12.1. Bilgi sistemlerinin stircklilittini VC giivcnilirlittini Sattlayacak kontroncr yazlll
olarak belirlenmeli vc uygulallllnahdlr.
12.2.Bilgi sistcnline veri ve bilgi gi五 ,i ile bunlara eri,iln konusunda yetkilendirllneler

yaplima11, hata ve usulsiizliikle五
SaЁ layacak

n ёnlcllmesi,

tespit edilmesi ve diizeltilmesini

mekanizmalar olusturulmalldlr.

12.3.Idareler bili,im yё neti,imini saЁ layaCak mekanizlnalar geli,tirlnelidir.
Bilgi sistemleri kontrolleri standardl genel,artlarinl kar§ 1lamak iizere tniversitemizce
yapllacak i,lemler;
12.1‑1. Bilgi sistcnllcrinin siircklilittini vC giivenirliliЁ ini SaЁ layacak kOntrol mckanizmalarl

yazlll olarak belirlenccck vc uygularllnaya devanl cdilcccktir.
12.2‑1. Bilgi l§ lcm Daire Ba,kanhЁ l k00rdinasyonunda tiim birimlcrin katllll■ lyla,ve五 ve

bilgi girisi yapllmasl ve yazlllm programlarinin ihtiya9 duyulan raporlarl iirctccek ,ekildc

planlanabilmesi amaclyla analiz yapmaya imkan sunacak ,ekildc tasarlallmasina devam
cdilecektir.

12.2‑2.Birimier,Bilgi l,lcm Dairc Ba,kanllこ

l ilC i§ birlitti i9CriSindc veri―

bilgi girisi ve

bunlara eri,iln konusunda kademeli yctkilcndillllc i,lcrnlerini yapmaya dcvanl edeccktir.
12.3… 1.Bili§ im

yё ncti§ imini saЁ layacak mekanizmalarin geli§ tirilmesi i9in bir 9all,ma

programl hazlrlanacaktlr.

D.BiLGi VE iLETisipEISTANDARTLARI
Standart… 13:Bilgi ve ileti,im

ldareler, birimlerinin ve 9ah,anlannin performanslnin izlenebilmesi, karar alrna
siirc91crinin satthkh bir§ ckilde i§ leycbilmesi vc hizmet sunulnunda etkinlik vc inemnuniyctin
SaЁ lanmasl

amaclyla uygun bir bilgi ve ileti§ iln sisternine sahip olrnahdlr.

Bu standart i9in gerekli genel,artlar:
13.1.

Idarclerde,yatay ve dikcy i9 iletisiln ile dl§

bir bilgi vc ilcti,iin sistcmi 01mahdlr.
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13.2.

Yё ncticiler ve pcrsonel, gё revlerini yerinc getirebillneleri i9in gcrckli ve

yeterli bilgiye zamaninda ula§ abilmelidir.
13.3.

Bilgilcr doこ ru,giiVCnilir,tanl,kuHanl,h vc anla,1labilir olinahdlr.

13.4.

Yё neticiler vc ilgili personcl,per食 )111lans progranll vc biit9cnin uygulanllnasl

ile kaynak kunanll.lna iliskin diЁ Cr bilgilcrc zamaninda eri§ cbilmelidir.

13.5.

Yё netim bilgi sisterlli,yё netirnin ihtiya9 duyduЁ u gCrekli bilgileri ve rapOrlarl

tiretebilecek ve analiz yapma imkanl sunacak§ ekilde tasarlanmahdlr.
13.6.
gё rcv

Yё neticiler, idarcnin misyon, vizyon vc alna91ar1 9cr9evesinde beklcntilcrini

ve sorulnluluklarl kapsalnlnda personclc bildillllelidir.

13.7.

Idarenin yatay ve dikey iletisiln sistelni personelin detterlendiHne,

ёneri ve

sorunlarinl ilctebilmele壺 ni saこ lamalldlr.

Bilgi vc ileti,im standardl gcnel,artlarml kar,1lamak izere ttniversitcmizcc yapllacak
i§

lcrnler;

13.1‑1. Intemct ortanllnda yctkilcndirrllc yapllarak istcncn bilgilcrin,cffafllk ilkesinc uygun

olarak ula,lma a91lmasina dcvanl cdilecektir.
13.2‑1. Idari vc akadcnlik pcrsoncl i9in EBYS takip sistellninin,personel i9in bilgi payla,lin
aこ lllln kurulmasl ve siireklilitti SaЁ

lanacaktlr.

13.3‑1. Bilgi sistenllc五 ndc veri giri,lcri kontrol edilerek hata ve eksikliklcrin gidcrilmesinin
Sattlarmasina dcvanl cdileccktir.
13.4‑1. Her birilln biit9e bilgilcrinc yctkisi Oranlnda ula,abilecek,gerekirsc anlir bu yctkisini
alt birimlerle payla,abilecektir.

13.5‑1. Yё nctiin bilgi sistemi kurulu,9ah§ malarina devanl edilecektir.
13.6‐ 1.

PersOnelin gorcv vc sorurnluluklan,belirH pcriyotlar halinde yapllacak tOplantllarla

persOnele duyurulmaya devanl edilcccktir.

13.7‑1.Kurum i9i yatay ve dikey iletisim a言 l her tirl●

yё ntyle

a91k tutulmaya devam

edilecektir.

Standart‐ 148

Raporlama

ldarenin alna9, hedet gё sterge ve faaliyetleri ilc sOnu91arl, saydaFnllk Ve hesap
verebilirlik ilkcle五 dottmltusunda raporlarmalldlr.

Bu standart i9in gerekli genel,artlar:

14.1.Idareler,her yll allna91an,hedeneri,strataile五 ,varllklan,ytikiml■ liikle五 ve
perforlnans pЮ gratnlarlnl kamuoン una a91ldallnahdlr.
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14.2. Idareler, btit9elerinin ilk altl ayhk uygulama sonu91arl, ikinci altl aya ili§ kin
beklentiler ve hedeller ile faaliyetlerini kamuoyuna a91klamalldlr.

14.3.Faaliyet sonu91arl Ve deEerlcndillllcler idarc faaliyet raporunda gё sterilmcli vc
duyurulinalldlr.
14.4. Faaliyctlerin gё zetinli amaclyla idare i9inde yatay ve dikey raporlama aЁ

olarak bclirlerllncli, birim vc pcrsonc1 86rcvlcri vc

l yaZlll

ねaliyctlcriylc ilgili hazlrlanmasl

gcrckcn raporlar hakklnda bilgilendirilmelidir.

Raporlama standardl gencl sartlarinl kar,1lalnak tizere Universiternizce yapllacak
i§

lemnler;

14.1…

1.Tim biHmlcrlc i§

birliЁ i

yapmak suretiyle hazlrlanan idarc strataik planl,ね aliyct

raporu vc pcrfo■ 11lans progralnl hazlrlalllnaslnl miitcakip kalnuoyunun bilgisinc sunulinaya
dcvanl cdilccektir.
14.2… 1.

Universitemiz biit9esinin ilk altl ayhk uygulama sonu91ari vc ikinci altl aya ili§ kin

bcklentiler, hedefler ve faaliyetlere ili§

kin "Kurumsal Mali Durum ve Bcklentiler Raporu''

hazlrlanmasina miitcakip uygun ilcti§ iin kanallarlyla kamuoン unun bilgisine sunulllnaya devam
cdilccektir.
14.3‐ 1.

Biriin faaliyet raporu ve idare faaliyet raporu hazlrlanmaya devam edilecektir.

Birimlerin faaliyet sonu91arl vc deЁ crlendillllclcri tniversitemiz idare Faaliyet Raporunda
gё sterillneye

14.4‐ 1.

ve、 veb sitesinde yayllllllanarak kamuoyuna duyurulmaya devaFn Cdileccktir。

Gё rcv ve faaliyetlere ili§ kin hazlrlanmasl gcreken raporlar hakkinda yaz111

bilgilcndirlne yapllmaya, ayrlca bilgilendilHle toplantilanyla da tiIIn biHnl personelinin
bilgilendirilmesinc dcvanl edilecektir.

Standart‐ 15:Kaylt ve Dosyalama Sistenli

ldarclcr, gelen vc giden her ttirlii evrak dahil i, vc i,lerlllcrin kaydcdildiこ

i,

slnlflandlrlldlこ l vc dOSyalandlこ l kapSarlll vc giincel bir sistemc sahip olmahdlr.

Bu standart i9in gcrckli gcnel§ artlar:

15.1.

Kaylt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelcn vc giden

evrak ile idare i9i habcrlc,mcyi kapsamahdlr.
15.2.

Kaylt ve dosyalama sistcnli kapsanl1l ve giincel olmah, yё

netici ve pcrsonel

taraflndan ula,1labilir ve izlenebilir ollnahdlr.

15.3.

Kaylt ve dosyalama sistcnli, kisiscl verilerin giivenlittini ve korunmasinl

SaЁ lamalldir.
つ４
つ４

cANKIRI KARATEKIN UNIVERSITESI
Ic KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI
15.4.

15.5.

Kaylt ve dosyalama sisterni belirlcFlmi§

Standartlara uygun ollnalldlr.

Gelcn ve giden evrak zamanlnda kaydedilmeli,standartlara uygun bir,ekilde

slnlflandlrllmah vc ar§ iv sisternine uygun olarak rnuhafaza cdilmelidir.

15.6.

Idarcnin i,ve i§ lcmlcrinin kaydl,sinlflandlrllmasl,korullmasi ve cri§ iFnini de

kapsayan,

belirlennli,

standartlara

uygun

arsiv

vc

dokiimantasyon

sistcnli

olusturulmandlr。

Kaylt

vc

dosyalalna

sistcmi

standardl

gencl

,artlannl

kar,llamak

iizcrc

Univcrsitemizcc yapllacak i§ lcmicr;
15.1‑1. C)lu§ turulacak

Elcktronik

Belge

Yё netiln Sistenli kullanlrnlnda dcvamllllk

SaЁ lanacaktir.

15.1‑2. C)lusturulacak Elektronik Belgc Yё nctim Sistellninin ihtiyaca binaen kapasite
artlrirnina gidilecektir.

15.2‑1. Tiim belge ve dokiimanlar elektronik ortalnda diizenlenecek ve ar,ivlenecektir.

15.3‑1. Sistem i9crisindc kisisel bilgilerin korurlllnasl konusunda gcrckli mekanizmalar
iiretillneye devanl edileccktir.
15。

4‑1. Kaylt ve dosyalalna, standart dosya planlna ve ilgili dittcr mevzuat hiikilmlcrine

uyumlu olarak yapllmaya devaln cdilcccktir.

15.5‑1. Ar,ivleme konusunda standart dosyalama sistcrninc uyullnasl hususunda gereken
ёzen ve dikkat g6sterilmeye devanl cdilcccktir.
15.6‑1.Oniversite kurum ar,市 i olu,turulacaktlr.
15.6… 2.

Ttinl cvraklann kaylt vc kontrolii sistclln dahilindc yapllacaktlr.

Standart… 16:Ⅱ ata,Usulstizliik ve Yolsuzluklarin Bildirilmesi
ldareler, hata, usulsiizliik ve yolsuzluklarin belirlcnen bir diizcn i9inde bildirilmesini
SaЁ layacak

yё ntcmler olustullllalldlr.

Bu standart i9in gerekli genel,artlar:

16.1. Hata,

usulsiizlink

vc

yolsuzluklarin

bildirirn

yё nternlcri bclirlerllneli ve

duyurullnalldlr.
16.2. Yё ncticiler,

bildirilcn

hata,

usulsiizltik

incelemeyi yapmahdlr.
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16.3. Hata, usulstizliik ve yolsuzluklarl bildircn personele hakslz ve aylruncl bir
mualncle yapllmamalldlr.
Hata, usulsiizliik ve yolsuzluklarin bildirilmesi standardl gencl ,artlallnl kar,1lamak
iizere Univcrsitemizce yapllacak i,lemlcr;
16.1‑1. Hata,

usulsiizliik vc y01suzluklarin bildiriln i§

lenllcri mevzuat 9cr9evesinde

yapllmaya dcvalln cdileccktir.

16.2‑1. Yёneticilcr, bildirilcn hata, usulsiizliik ve y01suzluklarl mcvzuat 9er9evesinde
detterlcndirerek gcrekli i,lemicH yapmaya devaln edecektir。
16.3‑1. Hata,usulsiizliik ve yolsuzluklarl bildiren personelin,bu bildiriinden dolayl hcrhangi
bir olumsuz muameleyle kar,1la,IInaFnaSl i9in yё

ncticiler taraflndan gerckli ёnielnler alllllmaya

dcvam cdilecektir.

E.IZLEME STANDARTLARI
Standart‐ 17:19 Kontrolin Detterlendirilmesi
ldarcler i9 kOntr01 sistcrnini yllda en az bir kez dctterlcndillllclidir.

Bu standart i9in gerckli gcncl§ artlar:

17.1.19 kOntrol sistemi,silrekli izleme veya ёzel bir dettcrlendilllle yapma veya bu iki
yё ntcm

birliktc kullanllarak detterlendirilmclidir.

17.2.19 kOntr01iin cksik yё nlcri ile uygun olllllayan kontrOl yё ntclnlcrinin belirlcllmesi,
bildirilmesi ve gcrekli ё
nlelnlcrin allnmasl konusunda siire9 ve yё ntern bclirlenmelidir.
17.3.19 kontrOlun dctterlcndirilmcsinc idarcnin birimlerinin k誠

11lml sattlarmalldlr.

17.4.19 kOntroliin detterlendirilmesinde,yё neticilcrin gё rii,leri,ki§ i ve/veya idarelcrin
talcp vc ,ikayctlc五 ilc i9 ve dl, dcnetim sonucunda diizenlcnen raporlar dikkate
ahnmahdlr。
17.5.19 kOntroliin dcЁ crlcndirilmcsi sOnucunda alllllnasl gerekcn ёnlcnller beHrlcFlmeli
vc bir eylem plan1 9er9evesinde uygulalllmalldir.

19

kontroltin

deЁ erlendi五 1lncsi

standardl

gcnel

artlarinl kar,1lamak iizere
§

Univcrsitemizcc yapllacak i§ lemlcr;
17.1‑1.19 kontrol sisteminin i,leyisi(Stratai Geli,tilllle Daire Ba§

kanllЁ

l)19 Kontrol lzlcme

ve DctterlCndirlnc Kurulu taraflndan 6 ayllk periyotlarla detterlendirilecck ve raporlanarak Ust
Yё neticiye sunulacaktir.
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17.2‑1. Anket,,ikayet,yllhk faaliyct raporlarl,i9ve dl§ denetirn raporlarinln izlemcsi vc
dCttCrlcndirilmesi sonucunda tespit edilcn cksikliklere ili§

kin diizenleyici ve diizcltici

ёnlemlerin ahllmaslnl saЁ larnak amaclyla hazlrlanacak rapor sonu91arina gё re gerekiyorsa
cylcm planlnda rcvizcler yapllacaktlr.
17.3‐ 1.

19 kontroliin deЁ erlendirilmcsinde gё revli olan 19 Kontrol lzlcmc ve Detterlendirrne

Kurulunca tum harcarna yctkililerinin kat11lml saЁ

lanarak detterlendilllleler surdurtilcccktir.

17.4‑1. Yapllacak toplantllarla yё neticilcrin gё rtislerinin ahlllnasl saЁ lanacak,anket,sikayet,

yllhk faaliyet raporlarl ile i9 ve dl, denetim sonucunda diizenlenen raporlar ilgili birim
yё ncticisiyle birliktc dctterlendirilecektir.
17.5‐ 1.

19 kontroliin de二 erlendirilmesi sonucunda ahlllnasl gereken

ёnlellnlcr belirlenerek

varsa mevcut eylem planinda rcvizcler yapllacak,rncvcut bir cylenl tespit edilmemi,ise sё
konusu 6nlellnler i9in yeni bir eylenl planl olu§

z

tllrulrnas1 9a11,malarl devanl cttirilecektir.

Standart‐ 18:Ic DenetiIIl
ldareler fonksiyoncl olarak b電 lmslZ bir i9 dcnetim faaliyctini saElmalldlr.
Bu standart i9in gerekli gcncl,artlar:

18.1.

19 denetilln faaliyeti 19 Denetinl Koordinasyon Kurulu taraflndan belirlenen

standartlara uygun bir,ekilde yiirtitiillnclidir.

18.2.

19 denctim sonucunda idarc taraflndan ahFlmaSl gcrckli gё

■lcn ёnlernleri

i9eren eylem planl hazlrlanmah,uygularlmah ve izlcrllnelidir.

19

denetimin

detterlendirilmcsi

standardl

genel

,artlarlnl

kar,1lmak

iizere

Universitemizcc yapllacak i,lcmler;
18.1…

1.19 dcnetim faaliyetleri,hazlrlanan plan ve prograllnlar 9cr9cVesinde,19 Dcnctim

Koordinasyon Kurulu taraflndan belirlcncn standartlara uygun bir ,ekilde diizcnli olarak
yiiriitiilcccktir.
18.2…

1. 19 Denctiln raporlarinin analizindc ortaya 91kabilecek olumsuzluklarl gidcllllek iizere

Eylem Planlarl Hazlrlanacak ve 19 Denetim Raporlan hedeflere uygun 91kan birillnler i9in
motivasyonlarinl artlracak

ёdiillcndilHlc siterllinin kriterleH ve uygulamasina ili§ kin i,lem

adlllnlari belirlcncccktir.
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SONUc
tnivcrsitclniz biinyesindc ytiriittilinekte olup 19 Kontro1 9all§ malarinda etkinliЁ in
SaЁ lanabilmesi

a91sindan aktif rol ustlencn 19 Kontrol izlcmc ve DcttcrlCndilllle

Kurulu'muzun sorumluluttu yanlnda sistcmin kurulu§ surecinc katklda bulunan 9all§
ekiplerinin

ёzverili

9ah§ masl sayesinde gclincn noktada

ma

ёnceki cylem planina gё re ёncmli

dtizeydc kururnsalla§ ma saこ landlEl gё rtillncktedir. 19 kOntrol stirecinin kurulllsal diizcydc
etkili bir ,ekilde ytirtitiilrnesi vc siirekliliこ

inin sattlalllnasl a91slndan eylcrn planinl da

belirlenen faaliyetlcrin titizlikle ytビ ittilrncsi gerekmcktedir.

19 kOntrOl standartlannin uygulanrnasl sonucunda kurunl i9i 9ah,ma per食
artlrllaca邑

)111lansinln

l ve kurum pcrsonclinin kalnu kaynaklarlnin kullanllnlnda vc hizmct sunumunda

ctkililik prcnsibine uygun harckct cdecetti dii,iiniilincktedir.Sistenlin kurulabilmcsi amaclyla
olusturulan takvilln ve eylcFn planinln hazlrl〔 IInasinda biitiin biriinleriinizin katklsllun ahrlml,
ollnasl i9 kontrol siirecinc yё nelik kurumsal bakl,a91sinl da iね de etinektedir.

Silrecin uygulallmasl csnasmda Stratai Gcli,tilllle Dairc Ba,kanllこ lnin tcknik dcstctti,
19 Kontrol lzlemc ve Dettcrlendime Kurulllnlln koordinatё

rluttunde 9all,malar yapmak izcre

alt ,all,ma gruplarl olu§ tllrulacak, bu gruplarln beni arahklarla toplanarak detterlCndi111lc
yapmalarl sattlanacaktlr.
Yapllacak 9all§ malar sonucunda sistcmatik olarak faaliyctlerini siirdilrcn bir kurum

te,cnil ettirilmesi hcdeflenllnckte olup cylcm planl hazlrllk ve uygulama a,amaslnda gё

rev

zen ve ёz
alacak uygulaylollarlmlza ba,arllar dilcr yapacaklari faaliyetlerdc gё stercceklcri ё
veriye tc§ ekkiir ederim.

Ek: iq Kontrol Standartlanna Uyum
Eylem Planr Tablosu
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KONTROL ORTAMI

Sttndart
lご od No

Kamu i9 Kontrol Standardr ve

KOS l

Etik Detterler ve Dlrustilk:Personel davranl,laHnl belirleyen kuraHarin personel taranndan bilinmesi saglanmalldlr.

Genel $artt

Mcvcut Durum

Eylcm
Kod No

gahqmalara uygun tutum taklnmalan ve
destek vermeleri igin Akademik ve ldari birim
yoneticileri ve tiim personel, Universitemizde

bilgilendirmeler

KOSl l

yaprlmrg olmakla

sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.

personel baqta olmak

Sorumlu Birim veya

I,birlitti Yapllacak

Qa[qma grubu iiyeleri

Birim

Tamamlanma

Qrktr/ Sonuq

Tarihi

Aqrklama

Ig kontrol sisteminin kurulmasrnda oncelikle:

Konu hakkrnda 6n
ig kontrol sistemi ve iEleyiqi
ydnetici ve personel tarafrndan

OngOruicn Eyiem vcya Eylemier

birlikte yeni katrlan
ll‐

1

tizere ttim personel igin

bilgilendirme yaprlmasr
gerekmektedir.

uygulanacak ig kontrol standartlan konusunda
bilgilendirilerek, bu gahqmalann bir proje
disiplini igerisinde ve ilgili komisyonlann
bilgi ve gozetiminde, ttim gal5anlarrn kalrhmr
ile yiirtit0lmesi safl anacaktrr.

ig Kontrol i2leme ve
Delerlendirme Kurulu

Bilgilendirme

Tim Bi‖ mlcr

Toplanti

Kasin1 2014

Tutanaklan

Her kadcmedeki bi」 m yOneticileHnin gOrev
tanlmlan dogmLusunda isi sahiplcnerek al
Faaliyetlenn

kadcme calllanlarina Ornck tutum ve davranls

KЮ S12

idarenin yoneticileri iq kontrol
sisteminin uygulanmasrnda
personele <irnek olmaldrr.

ice●

Omek davranrglar
yeterince g0z dniinde
bulundurulmamaktadrr.

sefFat sり

slndc olmasl sattlanacaktlr BiHm

faaliyetlerinin yerine getiHImesinde TKY

RcktOrllk

anlayl,lyla(Planla,wgula,Kontrol Et,

Tim Binmlcr

ayrnrn 2. haffasr

ve● lebilir

Stlrckli

olmasl

Onlem Al dongisu icerisinde yaptlginl kaydct,

kり detittini Sakla)faaliycJcrin seffat sり

Her yrl ocak

dam

vc hesap

Saこ lannlls

dam

olacaktir

ve hesap vcrilebilirlittinin Sattlanmasina

toplantl
dtiaenlenerek
gdzden
gegirilecektrr.

yOnclik tedbirlcr alinacaktlr

Universitemizin misyon ve vizyonu 96z
Universitemiz etik
kurallan mevcuttur.

<iniine al rnarak Cankrn Karatekin Universitesi

Etik Kurallarr uygulanmaya devam

Universite Etik Kurulu

Tim Bi● mler

Etik kurallar

Strekli

uygulanacaktrr

edilecektir.

KOS13

Etik kura‖ ar bilinmeli vc ttlm

faaliyetlerde bu kurallara
uyulmahdrr.

Universitemiz etik
kural lan y.tinirltiktedir.

Etik kura‖

13‑2

Bilgilendirme ve

ann tim akadcmik ve idari

personcl ile 6薔 rcnCiler taraflndan bilinmesi

RektOrl● k,Etik Kurul

Tam Binm!cr

,attlanacaktir

duyurular
yaprlmrg

Stlrckli

olacaktrr.

Etik Kurul s6zleSmeleri
personel dosyalanna
takrlmaktadrr.

272014 09:28

Etik s0zleimenin imzalanarak fiim akademik
13‑3

ve idari personelin gahsi dosyasrna

RektOritlk, Etik Kurul

konulmasrna devam edileceklir.

1ノ
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SOzlc,meler

Stlrckli
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Standart
Kod No

Kamu i9 Konrol Standrrdr ve
Genel $artt

Eylem

Mcvcut Durum

:lak ve sorumluluklar
/eterince
rilinmemekledir.

Bilim vc egilm cl意
:araflndan ycterincc

KOS13

134

13‑5

RcktOritk,Etik Kuml

Akademik Bidmler

{kademik personel bilim ve elitim etili
<onusunda bilgilendirilecektir.

RektOr10k,Etik Kurul

qrkt/

Tamamlanma

SonuC

Tarihi

Agrklama

Toplantl

Tutanaklan vc

Sttrckli

Ditter Belgeler

Toplanti

Akademik Bijmlcr

Tutanaklan ve

surekli

Ditter Belgeler

メlinmcmek■ cdir

Hak ve sorumluluklar
yeterince

13‐ 6

bilinmemektedir.

Hak ve sommluluklar
ile。

rCnci
逗

diSiplin

yoncmcligi yetcrince

disiplin yOnetmcligi kOnusunda bilgilcndinnc

Konu ile

saydam1lk vc hcsap vercbilirlik

:ilgilendirme

saglanmalldlr

yaprlmrgtrr.

Konu yeterince
bilinmektedir.

idarenin personeline ve hizmet
verilenlere adil ve e$it
davranrlmaltdtr.

lahgma saatlerine
ryulmaktadrr.

Genel Sekreterlik, Etik

Kurul

'Qankrrr Karatekin Universitesi Etik
Kurulu''nun faaliyetleri devam etmektedir.

15‐

15‑2

Tutanaklan ve

surckli

Akadcmik BiHmler, Toplanti
RcktOritlk,Etik Kurul

0ま CnCl

i口

eH Daire

Ba§ kanh=1

14‑1

1

Toplantl

TUm Birimler

Dittr Belgeler

yapllacaktlr

ilgili gerekli

Faaliyetlcrde dtlmstl■ k,

idari personele yOnelik ilgili geqerli mevzuata
g6re hak ve sorumluluklan ile ilgili genel bir
bilgilendirme yaptlacakttr.

Ottrencilere hak ve sorumluluklarl ilc O首 renci

13‑7

bilinmemcktedir

KOS15

Akademik personel ilgili gegerli mevzuata
gore hak ve sorumluluklan konusunda
bil gilendirilecektir.

Birim

faaliyetlerde bu kurallara

ululmahdrr.

KOS14

1,biritti Yapllacak

i

lkademik pcrsonc:

Etik kurallar bilinmeli vc tim

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

6ng6riilen Eylem veya Eylemler

Kod No

Universite Yonetim
RektOritlk,Etik Kurul

Kurulu, Ttim
Birimler

Tum paydaqlara egit ve adil hizmet verilmesi
saglanacakllr.

RcktOrlllk

Tim Bi● mlcr

Cal:sma saaJc」 nc tlplmun takip vc
koordinasyonu saglanm15 01acaktir

RektOrlik

Tum Birimler

Tutanaklan ve

Sirekli

Dittcr Belgelcr

Etik Kunll

Stlrckli

KamJan

Hizmet
Standartlan

surckli

,ahsma
,aatlc● nc uン

um

surckli

,atlanacaktlr

Sowal

「 im

Qahganlar mevcut
sosyal tesislerden

15‐ 3

ust

personclin sosyal alanlardan ast―

lvmml yaplmadan e゛ t scklldCね ydJanmaЫ

Sa言 llk,Ko10r

vc Spor

Daire Baskanll普

llaniardan esit

Tum Birimler

1

Stlrekli

,aLlanm15

,aglanacaktlr

faydalanmaktadrr.

「avdalanma
Dlacaktir

idarenin
Birim faaliyctle五 ne iliskin bilgi vc belgelerin

「aaliyetlerine

dOttm,tam ve givenilir olmaslicin gerck‖
idarcnin faaliyc■

KOS16

eHne iliskin tum

bilgi ve bdgclcr dogru,tam ve
guvenilir Olmalldir

Konu yeterince
bilinmektedir.

16‐

1

sorumludur Bidm yOncticileri hiyerar,ik
kontroncH saElayarak,faaliyetlcrin
otomasyondan ytlrutlllmcsinc yOnelik
,a11,malar tamamlanacaktlr

272014 09128

liskin tum bilgi

onlcmlcri almakla birim yoncticileri

RektOrlik

Ttim Birimler

ve belgclerin
10言 ru,tam

S,rekli

ve

3iVenilir olmasl
,attlanmi。
)lacaktlr

2ノ
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Standart
Kod No

6ng6riilen Eylem veye Eylemler

idarenin misyonu yazh olarak
belirlenmeli, duyurulmah ve
personel tarafindan
benimsenmesi saflanmahdrr.

Misyonun getteklestirilmesini
Sattlamak uzcrc idarc bi● mle百 ve
alt birimlc‖

ncc yuruti!ecck

gorevler yazlll olarak

idare biHmlcrindc pcrsoncln
gorevlerlni ve bu gOrevlere iliskir

yetki ve sonlmluluklannl

kapsり an gOrcv datthm 91Zelges
olu§ turulmah

vc pcrsonele

b‖ dirlimelidir

tanlmlanmlftrr.

K()S24

Crktr/ Sonug

Tamamlanma

Tarihi

Aqrklama

semasi olmal ve buna batth
olarak fonksiyonel gorev daglllm
bclirlenmelidir

22‑1

Universitemiz
birimlerinde gcirevli
personelin grirev, yetki
ve sorumluluklan yaztlt

iibariyle ginccllenmesi saLlanacaktir

Ttim Birimler

Strateji Geligtirme Kurulu

Tum Birimler

StratcJik Plan

Stlrckli

ig Kontrol Koordinasyon
Grubu

Tiim Birimler

Gorev
Tanrmlamalarr

Stlrckli

Strckli

t[m birimlerinde yrirrittilecek

gorevlere iliqkin tanrmlamalann yazllt olarak
yaprlmasr ve ttim personele dulurulmastna

Universitemiz birimlerinde g0revli personelin
gorev, yetki ve sorumluluklannrn ihtiyaca
binaen hazrrlanan g6rev dalrhm gizelgeleri ile

iQ

Kontrol Koordinasyon
Grubu

Tum BiHmler

G<irev Dalrhm

Stlrekli

Qizelgeleri

tiim personele duyurulmast saflanacakttr.

olarak belirlenmigtir.

24‑1

ve binmlcrc ait teskilat

」nivcrsitemizin

gcncl ve bi五 mlcre ai tesk‖ at

,emalannln guncelenmcsi saglanacak■

r

ig Kontrol Koordinasyon
Grubu

Tim Bijmler

Genel Sekreterlik

Tim BiHmler

Tesk‖ at

Semalan

Stlrekli

semalan dozenlcnmi,ve
buna ba薔 1l olarak

fonksiyoncl gorev
da薔 ‖lmlan

belirlcnmistir

272014 09:28

Strateji Geligtirme Kurulu

Web
dtlzenlemeleri,
ilan panosu
duyurulan

ievam edecektir.

LIniversitemizin gcncl
idarcnin ve birlmleHnin teskilat

Univcrsltemiz StratcJlk Planinin ylllar

Universitemizin
Gdrevler yazrh olarak

tanlmlanmall vc duン urulmalidlr

KOS23

Birim

Universitemizin
misyonu belirlenmiqtir.

21‑2

KOS22

isbirli=i vapllacak

uygun bir organizasyon yaprsr olu$turulmalrdrr.
Universitemiz misyonu ve vizyonu yazrh
olarak belirlenmiqtir. Web sitesinde ve ilan
panolannda duyurulmastna devam edilecektir

KOS21

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

24‑2

Hazlrlanan te$kila1 gemalanna gOre belirlenen
[onksiyonel g0rev dalrhmlan
gtincellenecektir.

3ノ
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Gorev

DaIrhmlan
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Standart
Kod No

KOS25

Kamu i9 Kontrol Standnrdr ve Mevcut Durum
Genel $artt

idarenin ve birimlerinin
organizasyon yaprsr, temel yetki

Mevcut rnevzuat

ve sorumluluk da$ltmr, hesaP

kapsamlnda yctki ve

verebilirlik ve uygun raporlama
iliqkisini gOsterecek gekilde

sommluluk datltlml
yaplmaktadir

Eylcm
Kod No

Ongiiriilen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

1,birlili Yapllacak

Birim

iniversitemiz ve birimlerinin organizasyon
yaprsrnrn olugturulmastnda, temel yetki ve
25‐ 1

;orumluluk da[thmt, hesap verebilirlik ve
uygun raporlama iliqkisini gdsterecek gekilde
giincel bir yapr olusturulacaktlr.

Cenel Sekreterlik

Tiim Birimler

Tamamlanma

Qrktr/ Sonug

Tarihi

iglevsel ve
Denetlenebilir
Organizasyon

Agrklama

Strckli

Yaprsr

olmahdrr.

26‑1

Birim yOneticileri tarafindan geligmeler
do!rultusunda hassas gdrevler

RektOruk

Tiim Binmler

RektOruk

Tum Birimler

Hassas

gorevlerin tespiti

Stlrckli

giincellenecektir.
Oniversitcmizde hassas

KOS26

idarenin yoneticileri, faaliyetlerin gOrevlerin ncler olduttu
ytirtitillmesinde hassas gorevlere beldcnmヽ lr Bu

iliqkin prosedUrleri belirlemeli ve

gOrevlerc iliskin

personele duyurmaltdtr.

prosedurler

26‑2

belirlenmemislr

Hassas gdrev

Hassas gorevlere iligkin prosedtirler

belirlenecektir.

prosediirlerinin

Strekli

belirlenmesi

Belirlcncn hassas gOrevlere iliskin

26‑3

prosedurlc● n,gOrcvi yapan pcrsonele ya2111

RcktOruk

Tim Bijmler

rcbligat

RekOruk

Tim Bi● mler

Ioplantr
Iutanaklan

olarak teblig cdimesl sattlanacaktr

Univcrsitemizde
Her dtlzeydeki yoneticiler verilen yoncticiler kcndilerinc

KOS27

gorevlerin sonucunu izlemeye
yOnelik mekanizmalar

verilen gOrevlerin

olugturmahdrr.

ve hiyerar,ik kontro‖ er

kontrolllni,cvrak takibi

Yoneticilerin, verilen gOrevlerin sonuglannt
27‑1

izlemeye ycinelik olarak. kendilerinin
belrrleyecekleri aral rklarla koordinasyon
toplanhlan dtiaenleyeceklerdir.

Stlrckli

ne sa言 lamaktadir

272014 09:28

4ノ

22

Qankrrr Karatekin Universitesi -SGDB

Standart
Kod No

KOS3

Kamu ig Kontrol Standrrdr ve
Genel $artr

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Personelin yeterlilitti Ve perfOrmansl:Idareler,personelin yeterliliЁ

i Ve gё

恥birltti Yapllacak
Qrkt/ Sonug
Birim

Bi」 mler

insan kaynaklan yonetimi,

idarenin amaq ve hedeflerinin
ger9eklcsmesini sttlamり a

yJda bir Personel Daire Ba,kanhこ

1

lle koordineli olarak pcrsonel ihtiyaclnl veya

Personcl Dairc Baskanll言

1

Personel Dairc Ba§ kanll言

1

Personclin,ihtiyaca gore biriinlere dengeli
da言 11lml

saLlanaCaktr

rim birimler yllda bir pcrsoncl i9in ihtiya,
luyduklan cttitim kOnularini tespit edip ilgli

idarenin yё netici vc pcrsoncli

sekilde ytritebilecek bilgi,

dcncyim vc yetenege sahip
olmalldir

Ttim Birimler

Pcrsoncl Dairc

T0m Birimler

Ba,kanll=1

jrime bidirecektir
gOrcvlcHni ctkin vc etkili bir

Tim Bi」 m!er

uygun pcrsoncl sc9ilmelidir

KOS34

be‖

rlenmcdittindCn

Universitemiz RektdrlUEUnce tUm personelin
gOrevlerini en iyi gekilde ytlnitebilmesi iqin
gerekli olan bilgi, tecrube ve yetenekle

daglllml

Sirckli

Yrlda bir gOzden
gegirilecektir.

Ettitim ihtiya9
tespltl

Strekli

Yrlda bir gozden
gegirilecektir.

Stlrekli

Yrlda bir gdzden
gegirilecektir.

Strekli

Yrlda bir gdzden
gegirilecektir.

Stlrekli

Yrlda bir gdzden
gegirilecektir.

Nitclikli

Tim Birlmlcr

RcktOrl● k

pcrsoncl
ye151● lmcsl

Kalifiye

belirlenecek ozel ineslcki yctcrlilik kritcrlc五

33‐ 1

dOttnlltusunda her gOrev icin uygun personclir

Pcrsoncl Dairc Baskanh言

1

Tum Bi● mlcr

atanmasina veya gё revlcndiHImcsinc yOnelik

ya§ anabilmcktcdir

Mevzuat gergevesinde
y{ikselmesinde liyakat ilkesine
yapllmaktadlr.
uyulmal ve bireysel performansr

272014 09:28

Dcngcli personel

Kabul gOrrnt15 mcslCki kHterlerin yaninda

KHtcrlcr tam olarak

personel

istihdamr

,alisma vllnttimesinc dcvam cdilccckir

Personelin iqe aLnmasr ile
gOrevinde ilerleme ve

goz dniinde bulundurulmaLdrr.

Yrlda bir g<izden
geqirilecektir.

artlnlmasr
gerekmektedir.

donatrlmalarr iQin her tlirlii tedbir ahnacaktrr.

verilmeli ve her gOrev i9in cn

Stlrekli

Personelimizin bilgi,

32‐ 2

Medeki yctcnilttc onem

Personel ihtiyacr

tespiti

bulunmaktadir

32‐ 1

KOS33

Agrklama

Pcrsonel yetersizliLi

31‑2

)S32

Tarihi

revleri araslndaki uyumu saこ lamall,performansn deこ erlendiバ Imesi ve gelislrilmesine

fazlaslni tespit edecektir

vOnelik olmalldlr

K〈

Tamamlanmn

yOnelik ёnlemler almalldlr.

31‑1

KOS31

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

0ngiiriilen Eylem veya f,ylemler

Personelin ise ahnmasl,gOrcvdc Jcrlcme ve
34‐

yokselinesi rnevzuat kapsaminda,liyakat
1

ikcJ 9erOeveSnde sa」 anmり a devam

Pcrsonel Daire Baskanll薔 1

TOm Bi‖ mlcr

Ve‖ mli
istihdam

edilecek■ ir

5/22
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Standart
Kod No

Kamu i9 Kontrol Standardr ve
llevcut Durum
Genel $artt

Eylem
Kod No

35‐ 1

gidcrecek eこ itim faaliyetle‖ her

yl planlanarak ytntuime‖

「 um biHmle● n gOru5untl almak surcti
im prOgraml hazirlanacak●
ly口 n■ heこ ■

ile

Sorumlu Birim veya
Qahgma grubu iiyeleri

1,birlitti Yap:lacak

BiHm

Tamamlenme

Qrkt/ Sonuq

Tarihi

Aqrklama

Personcl Daire Baskanllgl

Tiim Birimler

3!itim planlan

surekli

Yrlda bir gOzden
gegirilecektir.

RcktOrl■ k

Tim Bi」 mlcr

Ioplantr
:utanaklan

surckli

Yrlda bir gozden
gegirilecektir.

Personel Daire Ba5kanh[l

Tim Binmlcr

Egitimci temini

surekli

Yrlda bir gOzden
geginlecektir.

Stlrckli

Yrlda bir gdzden
gegirilecektir.

lr

へkademik vc idari Birim YOnelcilerimizlc

Her gOrev i9in gerekli etitim
ihtiyaci bclirienmeli,bu ihtiyacl

KOS35

6ngdriilen Eylem veya Eylemler

vc

Planlar hazrrlk
safhasrndadrr.

n ve

mcvzuattan kaymaklanan dettisiklikle‖

35‑2

genel anlamda tllm konularln konusulup
tartl,ilmasi amaclyla her yll bir toplantl

yapllacaktlr

gcrektiLindC guncellenme‖ dir

ElitimCi tedanttindC Once‖

35‑3

kle kurum

19eHsinden olmakla birliktc,kurum icindcn
tcdantti mimkin Olmaz ise kurum disindan
ettimd tCminl sa」 anacaktir

Persone‖ n yctcrllitti Ve pcrforllnansl,mevcut

36‑1

Personclin yeterlilitti Ve

KOS36

perfonnansi ba言 11 01duttu

Birim amirleri

y6ncticisi taraflndan en az ylda

:arafrndan, personel

bir kez degcdendiHlmcl vc

Jurum delerlendirilmesi
yaprlmaktadtr.

degcrlendinnc sonu91arl pcrsonel
ile gOrusilmelidir

mevzuatin On gordi普 0 9eroevede ba置

l:。 ldugu

Tim Birimlcr

/Onetici taraflndan yllda bir kez

Personel Daire

Baqkanh!r

icgerlendimleyc tabi tutulacaktlr

Detterlendirlneler slraslnda tespit cdlcn

36‑2

yctcrsizlikler vc cksikliklerin giderilmesi i9in

Ttim Birimler

Pcrsonel Daire
Baskanll薔

1

pcrsonel eLitimc tabi tutulacaktlr

Personel

:erformans
Jelerlendirmesi

ig veriminin
artlnlmasl

Stlrckli

Perforlnans dcttCrlendinncsine
gore pcrforlnansl yctcrsiz

Pcrforrnans degcrlcndinlnelcHndc emsa‖ erine
gdre yuksek performans gosleren personel

DUlUnan pc[soIrErrIl ps! lur rIl4ll

KOS37

geliStirmeye ydnelik onlemler

ahnmah, yuksek performans
gosteren personel igin
0dtillendirme mekanizmalart

Mevcut uygulama
bulunmamaktadrr.

37‑1

hakkrnda yiirtirltikteki mevzuat gergevesinde
OdUllendirmeye iligkin htik0mler iqletilmek
suretiyle i$lem yapllacaktlr.

RcktOrl● k

Tum Birimler

Odul

Personel Daire Bagkanlt!t

Tum Birimler

Duyurular

geliqtirilmelidir.

Pcrsonel istihdaml,yer
dCListinne,ist gorevlerc atanma,

Cttilm,performans

KOS38

dettCrlcndinnesi,OzIも k haklan
gibi insan kaン

maklarl yOnetimine

iliskin onemli hususiar yazl11

Mevcut mevzuat
kapsamrnda hareket

edilmektedir.

38‐ 1

Personel mevzuatrna iliqkin diizenlemelerde
yer alan onemli hususlar personele uygun

iletigim araglarryla duyurulacaklrr.

olarak belirlcnmis ollnali ve
personcle du■ urulmandlr

272014 09:28
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KOS4

︒
Ｎ
ｄ
︒
Ｋ

Kamu ic Kontrol Standartlr ve
Mevcut Durum
Gcnel $artr

Kod No

ｍ
ｃ
︲
ｙ
Ｅ

Standart

Sorumlu Birim veya
Qahpma grubu iiyeleri

1,birlili Yapllacak

Birim

Qrktr/ Sonuq

Tamamianma
Tarihi

Agrklama

devri yaprlmahdrr.

遣麟辮 鮮

KOS41

Yetki devirleri, iist yOnetici
tarafrndan belirlenen esaslar
gergevesinde dewedilen yetkinin
srnrrlannr g0sterecek Sekilde
yazrh olarak belirlenmeli ve

KOS42

1掛鮮

41‐

Yetki dewi, devredilen yetkinin
<inemi ile uyumlu olmahdrr.

1

Yetki dewi srnrrlan
yazrh olarak

42‑1

belirlenmemigtir.

Iq akrg gemalannda, kullanrlmasr gerekti!i
belirtilen evrakr imzalamaya ve onaylamaya
yetkili merciler belrrlenecek, durum ilgililere
ve personele bildirilecektir.

Yetki devirleri, ust y0netici tarafindan
yUrurlilkteki mevzuat gergevesinde
belirlenecek, devredilen yetkinin srrurlannr
gdsterecek qekilde yazrh olarak ilgililere

Imza ve onay

Genel Sekreterlik

TOm Binmler

Dewedilecek yetkilere
ait unsurlar tam olarak
tespit edilememiqtrr.

43‐

1

Yetkinin onem, liyakat ve hiyerarqik dtrzen
igerisinde devredilmesi gerektilinden
devredilecek yetki unsurlan belirleneceklir.

mercile‖ tespi

Arallk 2014

tutanagl

RektOrlik

T,m Birlmler

Rcktё rl■ k

Tim BiHmlcr

bildirilecektir.

ilgililere bildirilmelidir.

KOS43

Ongiiriilen f,ylem veya Eylemler

Imza Ydnergesi,
Yazrh yetki
devirleri

Arallk 2014

Gerekti!inde
Kademeli yetki
devrl

Arallk 2014

durum
deperlemesi

yaprlacaktrr.

Yetki devredilen personel

KOS44

gorevin gerektirditti bilgi,

dencyim vc yetcnege sahip

Mevzuat kapsamrnda
uygulanmaktadrr.

44‑1

olmalldir

KOS45

Yetki devredilen personel,
yetkinin kullanrmrna iligkin
olarak belli d0nemlerde yetki
devredene bilgi vermeli, yetki
devreden ise bu bilgiyi
aramahdrr.

272014 09:28

Mevzuat kapsamrnda
uygulanmaktadrr.

45‐

1

Yetki dewi, personel yetki, liyakat ve
hiyerargik drizeni igerisinde yapllacak,
egitlerin iqinden risk fakt0rii de gOzetilerek en
uygun kigiye yetki dewi yaprlmasrnrn
sallanmasrna devam edilecektir.

RektOrlllk

Mevcut yasal dtizenlemeler gergevesinde
yetki devredilenrn, yetki dewedenlerce
belirlenecek siirelerde yetkiyi devredene bilgi
vermesine devam edilecektir.

RcktOrlllk
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Yetki devrinde
Tim Birlmlcr

uygun personel

surckli

tespiti

Tim Binmlcr

Bilgi

paylaqrmr

Strekli
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2. RiSK DEGERLENDIRME

Ongdriilen Eylem veya [ylemler

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

Planlama ve Programlama:idareler,faaliyetlerini,ama9,hedefve gOstergelerini ve bunlari ger9eklestimek 19in ihtiya9 duyduklarl kaynaklarl i9eren plan ve
programlaHn1 01usturlnali ve duyurlnall,faaliyetic面 nin plan ve programlara uygunluttunu SaЁ

idareler, misyon ve
, stratejik amaglar

iilebilir hedefler

lamalldlr.

versitemizin misyon ve vizyonunu
, stratejik amaqlar ve Olgiilebilir

saptamak,

hedener saptamak,pcrfOrlnanslarlnl o19mek,
izlcmek ve dc=erlendinnck amaclyla 2012‐

StrateJl Gelistinne Kurulu

Tim Bi■ mlcr

2016ソ Hamm kapsり an Stratttik Plamn

katrhmcr yontemlerle

hedef

ve

Performans programr

gostergelerini

Universitemiz b0nyesinde yer alan her bir
irim, yiiriitecekleri program, faaliyet ve
i, bunlarrn kaynak ihtiyacrnl,
hedef ve gOstergelerini igeren

Uygulama her yl
diizenli olarak

kontrol
edilecektir.

plan hazrrlamahdrr.

kaynak ihtiyacrnr,

Arallk 20 16

Stratai Gclisumle Daire
Baskanll意 1

Tum BiHmlcr

performans programlnr hazrrlayacaklardrr.

bitOcsi,Maliye Bakan11言 lnca

ldareler, butgelerini

Ianacak BitOc cattnsi vC Eki BtltOc

stratejik

performans
programlanna uygun bir
britge yapllmastna Ozen

Rehberi ilc Devlct Planlama

!rnca yayrmlanacak olan Yatlnm
ve Eki Yatrnm Programr Hazrrlama
Rehbe」 hikumleH dOttmltuSunda belirlenecck
kntedc‖ dOttruituSunda

StratcJi Ge‖

5unlnc Dairc

Baskanhgl

Tth Bi五 mler

Uygulama her yrl
driaenli olarak

kontrol
edilecektir.

lanmaya devam edilecektir.

272014 09:28
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Standart
Kod No

Kamu iq Kontrol Standardt ve
Genel $artr

Mevcut Durum

Eylcm
Kod No

Yoneticilcr. faaliyeJerln ilgili

perfOnnans
programlyla De!erlendirme raporlarr
ahnmaktadrr.
bclirlcnen ama9 ve hedenerc

54‑1

belirlencn ama9 ve hcdencre uygunluttunu
yllda bir kez detterlendinney℃

alanlan

uygun Ozel hedefler belirlemeli
ve personeline duyurmahdrr.

55‑1

bulunmamaktadrr.

idarenin ve birimlerinin hedefleri Birimler hedefleri
spesifik. 0lqrilebilrr. ulagrlabrlir hazrrlama
ilgili ve sureli olmahdrr.
agamasrndadtr.

RDS56

Birim

Qrkt/ Sonug

Strateji Geligtirme Kurulu

Tim Birimlcr

Delerlendirme

Tamamianma
Tarihi

devam

Raporlan

Her yrl

edecektir

gergevesinde idarenin hedefl erine Konuya iligkin mevcut
bir gahgma

RDS55

1,birlitti Vapllacak

strateJik plan ve performans programlanyla

uygunluЁ unu Sattlamalidir

Y0neticiler, g6rev

Sorumlu Birim veya
Qa[qma grubu iiyeleri

Agrklama

Yёneiciler faaliyetlcHn ilgili mcvzuat,

me17zuat, stratttik plan vc

RDS 54

OngO「 通len Eylem vり n Eylemler

56‑1

Uygulama her yrl
dtiaenli olarak

kontrol
edilecektir.

Tiim birim ydneticileri gerekli hallerde gOrev
alanlanyla ilgili krsa ve orta vadeli kurum
hedeflerine uygun gekilde hedefler
belirleyecek, bu hedefl er bilgilendirme
toplantrlan ile duyurulacaktrr.

2012-2016 drinemi Stratejik planr rle
behrlenen hedefl er dolrultusunda birim
Stratejik Planlarr oluSturulmaya devam

Tnm Bi‖ mlcr

RektOrl● k

Stratli Geli,lnne

Kurulu

Tim Birimlcr

Szel Hedefler

Birlm Stratclik
Planl

Strckli

Ocak 2015

edecektir.

RDS 6

KISKlerin bellrlenmesl ve detteriendirilmesi:Idareler,sistemH bir sekilde analizler yaparak ama9 ve hedenerinin ger9eklesmesini engelleyebilecek i,ve dis riskleri
tanimlayarak degerlendirlneli ve allnacak onlemleri belirlemelidir.
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Kurumumuz amag ve
hedefleri belirlenmiq
ancak risk tespiti
yaprlamamrgttr.

idareler, her

yll

61‐ 1

Kurumumuzun amag ve hedeflerine y6nelik
risklerin belirlenmesi igin ttim birimlerce
oluqacak risk belirleme ekipleri

Ic Dene■

m BiHmi

Tum Binmlcr

Ekrp Onaylan

Ocak 2015

Kurul Y0nergesi

Ocak 2015

olu$turulacaktlr.

sistemli bir

RDS61 qekilde amaq ve

hedeflerine
Risk Dantgma ve
y6nelik riskleri belirlemelidir.

Delerlendirme Kurulu

fusk belirleme ekiplerinin
mOteakip Risk Damqma
Kurulu olugturulacaktrr.

61‑3

Risk Dan:lma vc Dettenendinne Kurulu

yoklur.

Mevcut bir gahgma
yoktur.

olu$turulmaslnr

61‐ 2

ve Delerlendirme

19 Dene■ m Blrimi

Risk ve risk bcliricme yOntemicri hakkinda

Risk Dantgma ve

Delerlendirme Kurulu

tararlndan 9allsma yapllacaktir

272014 09:28

RektOrllk
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Risk

Tam Birlmler

Detterlendinne

Her yrl

RapOrlan

Qankrrr Karatekin Universitesi -SGDB

St,n.hrf Kamu i9 Kontrol Standardr v(
Kod No

Genel $artr

getteklesme olaslh言 1

RDS62

etkileri ylda en az
analiz cdilmelidir

Vlevcut Durum

Mevcut bir gahqma
yoktur.

Eylem
Kod No

Ongdriilen Eylem veya Eylemler

amag ve hedeflerine y<inelik
gergeklegme olasrhklan ve muhtemel

62‑1

Risk Danrqma ve Delerlendirme
ile Risk Belirleme Ekipleri tarafrndan

Sorumlu Birim veya
Qahgma grubu iiyeleri

Risk Danl,ma vc
Degerlendinne Kurulu

Birim

T[m Birimlerin
Risk Belirleme

Ekipleri

Irktr/

Sonug

{isk Belirleme
{aporlan

Tamamlanma

Tarihi

Her ytl

Aqrklama

Her yrl dtlzenli
olarak kontrol
edilecektir.

en az bir kcz dcこcrlendirllecektir

amag ve hedeflerine yOnelik
gergekle$me olasrhklan ve muhtemel

tespiti yapllmamrS

RDS63

:elirlenerek eylem planlar
:lugturulmahdrr.

272014 09:28

りlCm

planl

degildir

dnem srraslna gdre raporlanacak ve

63‑l

bertaraf edilmesine yrinelik dneri ve
birimlere bildirilecek ve buna g0re
birimlerce eylem planlarr

10/22

Risk Danl,ma ve
DcttcrlCndinne Kurulu

Tiim Birimler

tisk Eylem
)lanl

Nisan 2015

Qankrrr Karatekin Universitesi -SGDB

3‑KONTROL FAALIYETLERI
Standart

Kod No

Knmu ig Kontrol Standardt ve Mevcut Durum
Genel $artr

Eylem
Kod No

Sorumlu Birim veya
Qahpma grubu iiyeleri

0ngiiriilen Eylem veya Eylemler

isbirltti Yapllacak

Birim

Tamamlanma

Qrktr/ Sonuq

Tarihi

Agrklama

KFS 7 Kontrol stratejileri ve yiintemleri: idareler, hedeflerine ula$mayl amaglayan ve riskleri karqrlamaya uygun kontrol strateji ve yontemlerini belirlemeli ve uygulamahdrr.

KFS 7 1

Her bir faaliyet ve riskleri iqin
uygun kontrol straleji ve
yOntemleri (diiaenli g0zden
gegirme, ornekleme yoluyla
kontrol, kargrlaqhrma, onaylama, Mevcut bir gahgma
yoktur.
raporlama, koordinasyon,

71‐ 1

dofrulama, analiz etme,

Her birim tarafindan faaliyet alanlarr ve
riskler ile ilgili dnleyici, y6nlendirici, tespit
edici ve dtizeltici konlrol mekanizmalart
olugurularak bunlann uygulanmast

Tum Birimler

Rektorluk,

19

Denetim Birimi

Risk dnleme
sistemi

Stlrckli

Yetki devri
kontrolleri

Strekli

Her yrl dUaenli
olarak kontrol
edilecektir.

sallanacaktrr.

yetkilendirme, g<izetim,
inceleme, izleme v.b.)
belirlenmeli ve uygulanmaltdtr.

Yctki devn konusunda oluOtumlan standartlar

KFS 7 2

Kontroller, gerekli hallerde,
i$lem Oncesi kontrol, stireg
kontrolti ve iglem sonrast
kontrolleri de kapsamahdrr.

Mevzuat kapsamtnda
gahSmalar devam

72‐ 1

etmektedir.

OetteVesinde belirlenen is akl,sireclcrinin,
islem Onccsi ve sonrasl kontro‖ crinin,

Tum BiHmler

yetkliler,yctki dewn yaplanlar ve ditter

RektOritlk,19

Dcnct:m Biriml

Her yrl diizenli

olarak kontrol
edilecektir.

gorcvliler taraflndan peHyodik olarak

yapllmasl sallanaCaktir

Birlmlerce ihtiyaca vc mevzuata gё

KFS 73

Kontrol faaliyetleri, varltklann
donemsel kontroltinii ve
giivenli!inin sallanmastnt
kapsamaLdrr.

belirlcnen periyotlar i9e●

Mevzuat kapsamtnda
gahgmalar devam

73‐ 1

etmektedir.

re,

sinde kaylt vc

belgeler dikkate a1lnmak sartlyla(muhaSCbC

Tiim Birimler

kay■ lan,dcmirbas kり ■lan vb)Varllklann

Stratcli GeI§

innc

Sayrm Rapor ve

Dairc Baskan1lLl

Tutanaklan.

Risk Dan15ma ve
Degcrlendinne

Fayda-Maliyet

Strekli

Her yrl dtizenli
olarak kontrol
edilecektir.

Stlrckli

Her yrl d(Denli
olarak kontrol
edilecektir.

givenlittini de kapsayacak,ckilde tespit ve

sayimlar yapllrnaya dcvam edilccektir

Bdilencn kontrol"ntemmm fayda mJけ
KFS 7 4

Belirlenen kontrol y0nteminin

Mevzuat kapsamtnda

naliyeti beklenen faydayt

gahqmalar devam

4mamahdtr.

etmektedir.
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74‑1

analizleri yapllarak etkin,veHmli ve

ekonomik olacak oekilde uygulanmasl

et

Tim Bi‖ m:er

Kurulu,19 Denelm Analizleri.

BiHmi

Sattlanmaya dcvam ed‖ ccektir
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Standlrt Kamu ig Kontrol Standardr ve
Kod No

KFS 8

KFS 8 1

Genel $artr

llevcut Durum

Eylem
Kod No

6ngtiriilen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Qahqmn grubu iiyeleri

i,biriltti Yapllacak
Bi面

m

Qrktr/ Sonug

Temamlanma

Tarihi

Aqrklama

hazrrlamah, giincellemeli ve ilgili personelin eriqimine sunmalldrr.

idareler, faaliyetleri ile mali karar Mevzuat kapsamrnda
galrgmalar devam
ve i5lemleri hakkrnda yazth
prosedtirler belirlemelidir.
etmektedir.

81‑1

Birimler faaliyetleri ile mali karar ve
iqlemlerine iligkin prosedUrleri (Yetki
devirlerini, gdrevlendirmeleri, iq akrgtndaki
yetkilileri belirleme gibi) mevzuat
gergevesinde yazlt hale getirip uygulamaya

Tim BiHmler

RektOr10k,19

Her yrl dtiaenli
olarak kontrol
edilecektir.

Yazlr

Denetim Binmi

prosedlrler

Tum Birimler

Yaztln
Prosedtirler.

koyacaktrr.

KFS 8 2

Prosedurler ve ilgili dokUmanlar,
Mevzuat kapsamrnda
faaliyet veya mali karar ve
gahgmalar devam
iglemin baglamasr, uygulanmasr
ve sonuglandrnlmast aSamalannt etmektedir.

Birimler tarafindan belirlenen prosedtirlerle
ilgili d0kiimanlar faaliyet veya mali karar ve
82‑1

kapsamahdrr.

Prosedirler ve ilgili dokrimanlar,
gtincel, kapsamh, mevzuata
KFS 8 3

rygun ve ilgili personel
larafrndan anlagtlabilir ve
ulagrlabilir olmaltdtr.
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iglemin ba;langrctndan sonuglandtnlmastna
kadar olan biitiin a$amalan kapsayacak
gekilde dtiaenlenmeye devam edilecektir.

ig Kontrol izleme ve

Delerlendirme Kurulu

Stlrckli

Her yl dlizenli
olarak kontrol
edilecektir.

Stlrckli

Her yl dtizenli
olarak kontrol
edilecektir.

3irimleri belirlencn prosedtrlerle ilgili

lokimanlann gince‖ igini,mevzuata

Mevzuat kapsamlnda
gahqmalar devam

etmektedir.

83‑1

ツgunluttunu,anlawlabi‖ J‖ ittini

Ve

Ja)lablllH嗜 hi sttlamak uzere gincd vc
lhtiyacl karsllayacak alwaplyt olustunnak i9in

Tom BiHmlcr

RektOritlk

G0ncel

Driktimanlar

3erekli tCdbirlerl almaya dcvam cdilecektir

12ノ
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Standart
Kod No

KFS 9

Kamu iq Kontrol Standardr ve
Genel $artr

Eylcm
Kod No

uygulanmasr, kaydedilmesi ve

Mevzuat kapsamrnda
gahgmalar devam
etmektedir.

91‐ 1

Pcrsonel sり 1"nln yeterJJitti
nedeniyle gorevlcr ayr:l:薔

1

ilkesinin tam olarak

Mevzuat kapsamrnda

uygulanamadi薔 l idarelerln

gahqmalar devam

y6ncticilcri risklcrin farkinda

etmektedir.

92‑1

olmali ve gerekli Onlemleri
almalldir

KFS 10

KFS

19birli[i Yaplincak

Birim

Tamamlanma

Qrkt/ Sonuq

Tarihi

Aqrklama

Birimlerce, y[r0rliikteki mevzuat gergevesinde
her faaliyet veya mali karar ve iqlemin
onaylanmasr, uygulanmasr, kaydedilmesi ve
kontrol edilmesi g6revleri igin ig akrg gemalarr
do!rultusunda otokontrolU sallayacak gekilde
iqlerin farkh personel tarafrndan yaprlmasr
sallanmaya devam edilecektir.

Tum BiHmler

Faaliyet veya mali karar ve iglemin
onaylanmasr, uygulanmasr, kaydedilmesi ve
kontrol edilmesi gOrevleri igin farkh personel
belirlenmesinin mtimk[n olmamast
durumunda kargrlagrlacak risklerin
azaltrlmaslna ydnelik olarak birim amirleri
tarafrndan gerekli tedbirler ahnmaya devam
edilecektir.

Tiim Birimler

G0revler aynh!r
Rcktoritlk

ilkesinin

surckli

Her yrl dtizenli
olarak kontrol
edilecektir.

Strekli

Her yl diiaenli
olarak kontrol
edilecektir.

sallanmasr

Rcktoritk

iq siireklili!inin
sa!lanmasr

Hiyerattik kontroller:Yё neticiler,i,ve i,lemlerin prosedurlere uygunluLunu sistemli bir,ckllde kontrol etmelidir.

Yoneticiler, prosediirlerin etkili
KFS i0 1

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

Gё revler ayrlllEl:Hata,eksiklik,yanll,1lk,usulsuzl■ k ve yolsuzluk risklerini azaltmak i9in faaliyetler ile mali karar ve i01emlerin onaylanmasl,uygulanmasl,

kontrolii gtirevleri farkh
kigilere verilmelidir.

KFS 9 2

OngOrilcn Eylem veya Eylemler

kaydedillnesi ve kontrol edilmesi gё revleri personel arasinda paylastirllmalldlr.

Her faaliyet veya mali karar ve
iglemin onaylanmasr,
KFS 9 1

Mevcut Durum

ve srirekli bir gekilde

uygulanmasr igin gerekli
kontrolleri yapmahdrr.

Y0neticiler, personelin i$ ve
iglemlerini izlemeli ve
onaylamaL, hata ve
usulsiizliiklerin giderilmesi igin
gerekli talimadan vermelidir.
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Mevzuat kapsamrnda
Qahsmalar devam

101‑1

etmektedir.

Mevzuat kapsamrnda
gahqmalar devam
etmektedir.

102‑1

Y0neticiler, gOrevlerin yazlh prosediirlere
uygun olarak yerine getirilip getirilmedilini
kontrol etmeye devam edeceklerdir.

Tim Bi百 mlcr

RekOrlik

Yoneticiler, gdrevlerin yurUtillmesi esnasrnda
tespit ettikleri aksakhklan giderme yonunde
gahgma yapmaya devam edecektir.

Tim Bijmler

RcktOrl■ k

13ノ
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Kontrol
Faaliyetleri

Dtiaeltici ve
Dtizenleyici

surekli

Strekli

iglemler.
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Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

Standart
Kod No

Kamu ig Kontrol Stendardr ve

KFS H

Faallyetlerin sureldiliこ 1:Idareler,faaliyetlerin surekliliЁ ini sttlamaya y6nelik gerekli Onlemleri almalldlr.

Genel $artr

Mevcut Durum

f,ylem
Kod No

Ong6riilen Eylem veya Eylemler

恥birli=i Yopllacak
Birim

Qrktr/ Sonuq

Tamamlanma

Tarihi

Aqrklama

BiHmlerce,pcrsoncl yctcrsizltindCn
Personel yete
,■

izli薔

1,gecici veya

rekli olarak gorevden alTllma,

/eni bilgi sistemleHne gc9is,

Mevzuat kapsamrnda
gahgmalar devam

kavmaklanan dummlarda,faaliyctlenn
prutュ lmcJne devam edileb‖ meJ icin mevcut
111‑1

etrnektedir.

cnmcSini

Tiim Birimler

RcktOrl● k

Tiim Birimler

RektO■ lk

De!igiklikleri

Stlrckli

SaJり aCak tedblier J,nmaya devam

Ontem veya mevzuat
′
KFS il l

personelin tim faaliyctlcH Oま

Gorev

Her yrl
g0revlendirmeler
kontrol
edilecektir.

edilecektir

iCtti,iklikleri ilc olattanuSttl
illn】

m17nr olhi faa‖ vetlerin

,treklilittini etkneyen nedcnlcrc

く
arsl

gcrckli Onlcmler

lhnmalldir

BiHmlcrcc,yeni bilgi gstemleHne ge9、

Mevzuat kapsamlnda
gahgmalar devam
etmektedir.

,

yOntem dettisiklikleHnin varligl,mcvzuat
ll

dettiolklkleH gibi dummlarda bilg‖ endinlne
Ve etidm faaliyctlc」 nin yap:lmaslna devam

Ett■ im

FaaliyetleH

Strekli

edilecektir

KFS l1 2

llerekli hallerde usultine uygun
:larak vekil personel
36revlendirilmelidir.

Mevzuat kapsamrnda
uygulama devam
etmektedir.

112‑1

Mevzuat kapsamrnda
uygulama devam
etmektedir.

l13‑1

Vekaleten gdrevlendirmelerin mevzuat
kapsamrnda yaprlmasrna devam edilecektir.

Pcrsoncl Daircsi
RektOrlik

Baskanllgl,

Vekalet Olur'u

Stlrekli

Tim Bijmler

Gerektipinde
vekaleten
gdrevlendirmeler
devam edecektir.

]Orcvindcn ayrllan pcrsonclin,is
veya islemlerinin durulnunu vc

KFS l1 3

3erckli belgcleH de 19eren bir
iapor ha21rlamasl vc bu raporu

30rCVICndidlcn personele vennesi

YOneticiler tarafrndan gorevinden aynlan
ilgili rapor hazrrlatrhp,
yerine gorevlendirilen personele teslim
ettirilmesine devam edilecektir.
personele g0reviyle

Tiim Ydneticiler

RektOritk

Devir Teslim

Stlrckli

Raporu.

/Onetici taraflndan sattlanmandlr
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Standart
Kod No

Kamu ig Kontrol Standardr ve

KFS 12

Bilgi sistemleri kontrolleri:idareler,bilgi sistemlerinin surekliliЁ

Genel $artr

Mevcut Durum

Eylem

BIgi sistemierlnin sirckl‖ igini
ve givcnilirligini saElayacak

KFS 12 1

kontroner yazlll olarak
belirlenmeli vc

Bilgi sistemleri
envanteri grkartrlmrqtrr.

Ongδ rilcn Eylem veya Eylemler

Kod No

121‐ 1

uygulanmahdlr

Sorumlu Birim veya
Qahgma grubu fiyeleri

Isbirltti Yapllacak

Birim

Crktr/ Sonuc

Tamamlanma

Tarihi

Agrklama

ini Ve gttvenilirliЁ ini SaЁ larnak 19in gerekli kontrol mekanizmalari gelistilll.elidir.

Bilgi sistemlerinin stiLreklililini ve
giivenirlililini sallayacak kontrol
mekanizmalan yazrh olarak belirlenecek ve
uygulanmaya devam edilecektir.

Bilgi iglem Daire
Bagkanh!r

TOm Bi● mlcr

Y 'azrh
prosediirler.

Ocak 2015

Bilgi iglem Daire Bagkanhlr

ile bunlara eriqim konusunda
yetkilendirmeler yaprlmah, hata

Mevzuat kapsamrnda

koordinasyonunda ttim birimlerin katrhmryla,
veri ve bilgi girigi yaprlmasr ve yazrhm
programlannrn ihtiyag duyulan raporlan
[retecek gekilde planlanabilmesi amacryla
analiz yapmaya imkan sunacak gekilde

ve usulstDluklerin onlenmesi,

uygulama devam

tasarlanmasrna devam edilecektir.

tespit edilmesi ve dtizeltilmesini

rtmektedir.

Bilgi

KFS

122‑1

sistemine veri ve bilgi girigi

Sa」 りaCak

Bi■ mlcr,Bilgi i§

122‐ 2

im yOnctioimini

S電 1等 aCak mekanizmJar
gclistinnelidir
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Rapor Ureten

Tim BiHmler

bilgi sistem

l

tesisi

‐
bilgi

123‑1

giH,i vc bunlara

ensim konusunda kademeli yetkilendinnc

Bilgi iglem Daire
Baqkanh!r

Kademe

Tom Birimlcr

1り acak

mckanizmalann gelisI1lmcsl icin bir Oa1lsma
programl hazlrianacaktlr

15/22

BHgilgem Dairc
Baskanil薔

l

li

yetkilendirme

Stlrekli

yaprlmasr.

lcmlcrini yapmaya devam edeccktir

B‖ isim yOnclsimini sa薔

Mevzuat kapsamrnda

:ygulama devam
Itmektedir.

lcm Daire Baskanllこ 1 le

isbirligi 19erisinde ve■

i§

idareler bili§

BaskanllЁ

mekanlzmJar

olusturulmalldlr

KFS 12 3

BIgil゛ em Dairc

Tum BiHmler

Qahqma
Programr.

Qankrrr Karatekin Universitesi -SGDB

4‑BILGI VE ILETIsIM
Standart
Kod No

BIS 13

BiS 13 1

Kamu i9 Kontrol Strnderdr ve
Genel $artr

Mevcut Durum

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

1,birlili Yapllacak

Birim

nin saЁ llkll bir§

Irktr/ Sonuq

Tamamlanma

Tarihi

Aqrklama

ekilde i,leyebilmesi ve hizmet sunumunda

3tkinlik ve memnuniyetin sattlanmaSl amaclyla uygun bir bilgi ve ileti,im sistemine sallip olmalldir.

idarelerde, yatay ve dikey i9
lptisim ile drc iletisimi kansavan

ngih bli゛

:tkili

mcvcutur

ve s0rekli bir bilgi ve

m gStemleH

Ydneticiler ve personel,
oAravlprini vprinc oplirpl

islemler rutinc uygun

igin gerekli ve yeterli bilgiye
zamanlnda ula$abilmelidir.

膚rutulmektedir

Bilgiler do[ru, guvenilir, tam,
BiS 13 3

0ngdriilen Eylem veya Eylemler

Bilgi ve netisim:idareler,birimlerinin ve 9allsanlarlnin perforlnanslnin izlenebilmesi,karar alma sure91e面

iletiqim sistemi olmahdrr.

BIS 13 2

Eylem
Kod No

kullanrgh ve anla$llabilir
olmahdrr.
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.ntemet ortamrnda yetkilendirme yapllarak
stenen bllgllenn $eltathk llKeslne uygun
:larak ulagrma agtlmastna devam edilecektir.

tdari ve akademik personel igin EBYS takip

;istemlnrn, personel lgln brlgl payla$lm aglnln
(urulmasr ve siirekliligi sallanacaktr.

B‖ gi

151cm Daire

Baskanhこ

Tum BiHmler

1

Bilgi iqlem Daire
Bagkanlt!t

Ttim Birimler

lanmaktadir
'aЁ

3dilerek hata vc eksiklikleHn gidc● lmesinin

,aglanmasina dcvam ed‖ ecekur

16/22

Tum Birlmler

SistemleH

3ilgi Paylaslm

へ薔

Strckli

Stlrckli

1

Bilgi sistemleHnde vcri giri§ leri kontrol
Bilgi akisl

3ilisim

RcktOr!tlk

Veri girigi
<ontrolleri.

surekli

Qankrrr Karatekin Universitesi -SGDB

Standart

Kamu iq Kontrol Standardl ve

Kod No

Genel $artr

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Ongtirtlen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Qahgma grubu iiyeleri

Isbirli=i Yapllacak

Tiim Birimler

StrateJi Gcli。 lnnc

Tamamlanma

Sonug

Birin

Tarihi

Agrklama

Yoncticilcr ve ilgili pcrsoncl,

pcrfonnans programl vc bitOenin
BIS 13 4

uygulanmasl ilc kay■ ak
kullanlmina iliskin diま r bilgilere

Biitge uygulamalarr ile
ilgili verilere
ulagrlabilmektedir.

Her birim bUtge bilgilerine yetkisi oranrnda

134‑1

rlagabilecek, gerekirse amir bu yetkisini alt
:irimlerle paylagabilecektir.

Rcktorillk,

Daire Baskanh言

Yetki Da薔 lhm

surckli

ListeleH

1

zamaninda crisebilmelidir

YOnc■ mb‖ gi sistemi,yOnclmin
ihtiya9 duyduttu gCrckli bilgileri

BiS 13 5

ve raporlarl oretebilecek ve

analiz yapma imkanl sunacak

Bilgi lqlem Daire
Dalrnrk halde bilgi
sistemleri mevcuttur.

135‑1

Yonetim bilgi srstemi kurulug gahgmalanna
devam edilecektir.

BIS 13 6

sorumluluklan kapsamrnda
personele bildirmelidir.

RektOrl● k,

Yazrhm ve
Program

Tum Bi五 mlcr

altyaprsrnrn

Ba5kanl!r

sekilde tasarlanmalldir

Y0neticiler, idarenin misyon,
vizyon ve amaglan gergevesinde
beklentilerini g0rev ve

Baqkanh!r,
Stratej i Geli gtirme Daire

Idarenin, beklentileri,
gorev ve
sorumluluklannrn
personele zaman zaman

136‐ 1

duyurulmasr
saglamaktadlr.

Personelin grirev ve sorumluluklan, belirli
periyotlar halinde yaprlacak toplanhlarla
personele duyurulmaya devam edilecektir.

Gencl Sckrctcdik

kurulmasr

Tiim Brrimler

Ioplantr
Iutanaklarr

Stlrekli

Dilek Oneri ve
idarenin yatay ve dikey ilclsim

BIS

7

sistemi pcrsonclin deterlendinne,

OncH vc sorunlarinl
letebimelerlni sa普 lamahdir
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Hiyerargik yapr iginde
:ersonelin Oneri ve
iorunlan dikkate
rhnmaktadrr.

qikayet

137‑1

Kurum 191 yatay ve dikey llctl,lm agi he■

yOntyle ac:k tutulmり a devam edilecekjr

17/22

urit

modulleri,
RehOrluk

T,m BiHmlcr

$ikayet Kutulan,
Anket Formlan,
Periyodik
Toplantrlar

Kaslm 2014
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Standart
Kod No

Kamu iq Kontrol Standardr ve
Mevcut Durum
Genel $artr

Eylem

Ongiiriilen Eylem veya Eylemlcr

Kod No

BIS 14 Raporiama:idarenin ama9,hedet g6sterge ve faaliyetle面

idareler, her

yl,

amaqlan,

hedefl eri, stratejileri, varhklan,

BIS 14 1

yUk0mlUI0kleri ve performans
programlannr kamuoyuna

BIS 14 2

aya iligkin beklenliler ve hedefler

ile faaliyetlerini kamuoyuna
agtklamaLdrr.

Isbirliこ

Tamamlanma

i Yapllacak

Birim

Qrkt/ Sonug

Tarihi

Agrklama

ile sonu91arl,Sり damhk ve hesap verebilirlik ilkeleri doЁ rulusunda raporlanmalldlr.

Tum biHmleJc isbiritti yapmak
Konu ile ilgili bilgiler
kamuoyuna
agrklanmaktadrr.

surejyle haz:rlanan idarc strateJik planl,

141‑1

ねaliyet raporu ve pcrfonnans programl
hazlrlanmasini rniteakip kamuoyunun

agrklamahdrr.

idareler, butgelerinin ilk altr ayhk
uygulama sonuglan, ikinci altr

Sorumlu Birim veya
Qahgma grubu iiyeleri

StrateJi Gclstinlne Daire
Baskan11普

T0m Birimler

1

Her yrl sonunda

Kamuoyunun

bilgilendirilmesi

Sirckli

yapllacakttr.

blgisine sunulmaya devam cdilecektir

Kamuoyuna
agrklanmaktadrr.

142‑1

Universitemiz biitgesinin ilk altr aylk
uygulama sonuglan ve ikinci altr aya iligkin
beklentiler, hedefler ve faaliyetlere iliqkin
"Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu" hazrlanmasrna miiteakip uygun

Strateji Geligtirme Daire
Baqkanh!r

Tum BiHmlcr

iletigim kanallanyla kamuoyunun bilgisine

Kurumsal Mali
Durum ve
Beklentiler
Raporu

delerlendirme

Stlrckli

6 ayda bir
yayrmlanacakhr.

Stlrckli

Her yrl mays
ayrna kadar
raporlar
kamuoyuna
sunulacaktrr.

sunulmaya devam edilecektir.

BIS 14 3

Faaliyet sonuglarr
delerlendirmeler idare faaliyet
raporunda gosterilmeli ve
duyurulmahdrr.

Faaliyet sonuglan ve
delerlendirmeler idare
faaliyet raporlannda
gdsterilmektedir.

143‑1

Birim faaliyet raporu ve idare faaliyet raporu
hazrrlanmaya devam edileceklir. Birimlerin
faaliyet sonuglan ve delerlendirmeleri
Universitemiz idare Faalyet Raporunda

Strateli Gclistirme Daire
Baskanll薔

Ttim Birimler

1

Birim ve ldare
Faaliyet Raporu

g<isterilmeye ve web sitestnde yayrmlanarak

kamuoyuna duyurulmaya devam edilecektir.

Faaliyetlerin gozetimi amaclyla
idare icinde yatay vc dikey
raporlama a言 l yazJl olarak

BIS

belirlenmelt bi■ m ve personel,
g6rcvleri ve faaliyetleHyle ilgili

g0zetimi
lFaaliyetlerin
idare igrnde
lamacryla
yalay ve dikey
raporlama alr yazrh
olarak belirlenmig,
birimler gOrevleri ve
faaliyetleriyle ilgili

hazlrlanmasi gereken raporlar

hazrrlanmasr gereken

hakkinda bilgilcndirilmclidir

raporlar hakkrnda
bilgilendrrilmeye devam
edilmektedir.
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G0rev ve faaliyetlere ili5kin haarlanmasr
gereken raporlar hakkrnda yazrh bilgilendirme
144‐ 1

yaptlmaya, aynca bilgilendirme toplantrlanyla
dat0m birim personelinin bilgilendirilmesine
devam edilecektir.
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Yatay vc dikev
RektOrlik

Tttm Birlmlcr

raporlama a薔

1,

RapOrlama akls

subat 2015

scmalan

Qankrn Karatekin Universitesi -SGDB

Standart
Kod No

BIS 15

Kamu i9 Kontrol Standardr ve
Genel $nrtI

NIeYcut Durum

Eylem

Kod No

(ayrt ve dosyalama sistemi,
:lektronik ortamdakiler dahil,
gelen ve giden evrak ile idare iqr
raberlegmeyi kapsamahdtr.

Kayrt ve dosyalama sistemi
kapsamh ve gtincel olmah,
yOnetici ve personel tarafindan
ulagrlabilir ve izlenebilir
olmahdrr.

Kayit ve dosyalama sistemi,
BIS 15 3

kisiscl vcilerin guvcnliLini VC

komnmaЫ nl

sallamalldir

Kaylt ve dosyalama sistemi
BIS 15 4

isbirli=i Yapllacak

Birim

frkt/

Tamamlanma

Sonuq

Tarihi

Agrklama

l ve dOSyalandlЁ l kapsamh ve guncel bir sisteme

sahip olinalldir.

belirlenmiE standartlara uygun
olmahdrr.

Olu$turulacak Elektronik Belge Yonetim
Sistemi kullanrmrnda devamhhk
sallanacaktrr.

Genel Sekreterlik.
Bilgi iqlem Daire

Olusturulacak Elektronik Belge Yonetim
Sisteminin ihtiyaca binaen kapasite artlrlmlna
gidilecektir.

Gcncl Sekreterlik,

Ium belge ve dokumanlar elektronik ortamda

Bngi l゛ cm Daire

Tom Bi‖ mler

EBYS

Stlrckli

Baqkanlt!t

Idare igi haberleqme

sallanmakladrr.
151‐ 2

BIS 15 2

Sorumlu Birim veya
Qah$ma grubu iiyeleri

Kaylt ve dosyalama sistemi:Idareler,gelen ve giden her turli evrak dahil is ve islemlerin kaydedilditti,Sinlflandlrlldlこ

151‐ 1

BIS 15 1

Ong6riilen Eylem veya Eylemler

Kayrt ve dosyalama
sistemi gUnceldir.

152‐ 1

Sistem gtivenlikleri ve

veri korumalan
imkanlar dahilinde

153‐ 1

sallanmaktadrr.

(ayrt ve dosyalama,
;tandart dosya plam

Bngi lolcm Daire
Baskanllこ

Baskanll薔

liizenlenecek ve arEivleneceklir.

Sistem igerisinde kigisel bilgilerin korunmast
konusunda gerekli mekanizmalar iiretilmeye
devam edilecektir.

Tum Bijmler

Her yll sonunda

EBYS kapasite

dCLCrlendirlne

artinml

yapllacaktir

1

EBYS aktlf

Tum BiHmlcr

1

Bilgi Iglem Daire
Bapkanh!r

olarak

arqivleme

Her yrl sonunda
deperlendirme
yaprlacaklrr.

sistemi.

Standart

155‑l

Argivleme konusunda standart dosyalama
sistemine qulmasr hususunda gereken 0zen
ve dikkat gosterilmeye devam edilecektir.

Genel Sekreterlik

Tim Bi面 mler

156‑1

Universite kurum ar5ivi olugturulacakttr.

Genel Sekreterlik

Tiim Birimler

Kurum argivi
teqkili

Gcncl Sckreter‖ k

Ttim Birimler

Ewak kontrol ve
analizi

/urutulmektedir.

surckli

GDvenli bir

Tum Birimler

Genel Sekreterlik

<apsamrnda

Her yrl sonunda
de!erlendirme
yaprlacaktrr.

kullanllacaktlr

Kayrt ve dosyalama, standart dosya planrna
ve ilgili di[er mevzuat hiikilmlerine uyumlu
olarak yaprlmaya devam edilecektir.

154‑1

Strekli

TOm Bi五 mlcr

Stlrckli

dosyalama
sistemi

Gelen ve giden evrak zamantnda
BIS 15 5

kaydedilmeli, standartlara uygun Ytirurliikteki mevzuat
gerqevesinde
bir qekilde stntflandtnlmah ve
yaprlmakladrr.
arqiv sistemine uygun olarak

Ewak arqivleme

Stlrckli

sistemi.

muhafaza edilmelidir.

idarenin ig ve iqlemlerinin kaydr,
srnrfl andtnlmast, korunmast ve

BIS 15 6

erigimini de kapsayan,
belirlenmig standartlara uygun
arqiv ve dokiimantasyon sistemi
olugturulmahdrr.
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Haziran 2015

Mevzuat qergevesinde
yaprlmaktadrr.
156‐ 2

Tiim evraklann kayrt ve kontrolti sistem
dahilin de yaprlacakttr.
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Stlrckli

Her yrl sonunda
delerlendirme
yaprlacaktrr.

Qankrn Karatekin Universitesi -SGDB

Standrrt

Kamu i9 Kontrol Standardr ve

Kod No

Genel $artr

BIS 16

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Ong6rilen Eylem veya Eylcmlcr

Sorumlu Birim veya
Qahgma grubu iiyeleri

Isbirlitti Yapilacak

Binm

Tamamlanma

Qrktr/ Sonuq

16.Hata,usulsuzliik ve yolsuzluklarin bildirilmesi:ldareler,hata,usulsiizltik ve yolsuzluklarin belirlenen bir diizen 19inde bildir‖

Tarihi

Agrklama

mesini sattlayacak yё ntenller

olustumalldir.

Elcktronik

BIS

Hata, usuls0zl0k ve
yolsuzluklann bildirim
yOntemleri belirlenmeli ve

duyurulmaLdrr.

BIS 16 2

BIS 16 3

Ydneticiler, bildirilen hata,
usulsiialiik ve yolsuzluklar
hakklnda yeterli incelemeyi
yapmahdrr.

Hata, usulsiizliik ve yolsuzluklan
bildiren personele hakstz ve
ayrnmcr bir muamele
yaprlmamahdrr.
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Mevzuat gerqevesinde
Jilekge vermek suretiyle

161‐

1

rildirim yaprlmaktadrr.

Hata, usulsiizl0k ve yolsuzluklarrn bildirim
qlemleri mevzuat gergevesinde yaprlmaya

)rtamda
Rekorl■ k

TOm Birimlcr

lgililerinin

Stlrckli

ュ
lasabilccctti

Jevam edilecektir.

)ildiHm sistemi

Mevanat kapsamrnda

;ahgmalar devam
:tmektedir.

Mevzuat kapsamrnda
personelin korunmasrna
devam edilmektedir.

162‑1

Y0neticiler, bildirilen hata, usulsiizlUk ve
yolsuzluklan mevzuat gergevesinde
deperlendirerek gerekli iqlemleri yapmaya

Tum BiHm AmiJiklcn

RektOrlik

DcLcrlCndinnc
aporian ve

surckli

iutanaklarl

devam edecektir.

Hat

Hata, usuls0zltik ve yolsuzluklan bildiren
personelin, bu bildirimden dolayr herhangi bir
163‐

l

:lumsuz muameleyle kargrlagmamasr iqin
yOneticiler tarafrndan gerekli onlemler
lhnmaya devam edilecektir.
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口
silsizliklerln
Tim BiHm Amir‖

klerl

RektO■ lk

)n aza indirlldiLi

Stlrekli

mutlu bir

kumm
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5‑IZLEME
Mevcut Durum

ｏ
Ｎ
ｄ
ｏ
Ｋ

IS 17

Kamu iq Kontrol Standarth vt
Gcnel $artr

ｍ
ｅ
︲
ｙ
Ｅ

Standart
Kod No

19 kOntr01in detterlendirilmesi:idareler i9 kontrol sistemini yllda en az bir kez deЁ

19 kontroi sistemt surckh izleme

veya
iS 17 1

Ozcl

yapma

bir

veya

degerlendinne

bu

iki

birlikte

yOntem

kullanllarak

I9 kontrol sistemi

kurulma agamasrndadrr.

171‑l

de=erlendiHImelidir

Sorumlu Birim veya
Qahqma grubu iiyeleri

Ongё rilcn Eylem veya Eylemlcr

isbirlitti Yapllacak

Tamamlanma

Birim

Qrktr/ Sonuq

Tiim Birimler

Deperlendirme
Raporu

Stlrckli

Eylem planr
revizesi

surckli

Tarihi

Agrklama

erlendimelidir.

ig kontrol sisteminin igleyiqi (Straleji
Geligtirme Daire Baqkanh[r) iq Kontrol
izleme ve Delerlendirme Kurulu tarafindan 6
ayhk periyotlarla delerlendirilecek ve
raporlanarak Ust Y0neticiye sunulacaktr.

ig Kontrol iZleme ve
Delerlendirme Kurulu,
Strateji Geli$tirme Daire
Bagkanlrtr

6 ayda bir

delerlendirme
yaprlacaktrr.

Anket,sikayet,yl11:k faaliyet raporlan,i9

iq

kontroliin eksik yonleri

dll dcnetim raporlarinin izlenmcsi vc

ile

uygun olmayan
IS 172

kontrol
yontemlerinin belirlenmesi. ig kontrol sistemi
bildirilmesi ve gerekli onlemlerin kurulma aqamasrndadtr

alnmasr konusunda siireg

deこ erlendiHImcsi

172‑1

sonucunda tespit edilen

eksikliklerc ili,kin duzenleyici ve duzeltici

Onlcmlerin almmasinl saglamak amactyla
hazlrlanacak rapor sonuOlarina gOre

ve

gerekiyorsa eylem planinda revizeler

yontem belirlenmelidir.

ig Kontrol izleme ve
Deperlendirme Kurulu,
Strateji Geli$tirme Daire
Bagkanhlr, ig Denetim

Tim BiHmlcr

Hcr yll sonunda
dCttCrlcndinnc
yapllacaktlr

Birimi

yapllacaktlr

lg kontroliin delerlendirilmesine
lS 17 3

idarenin birimlerinin

katthmt

sallanmahdrr.

Ic

19 kOntrOlun detterlendirilmesinde gorcvli olan
[9

kontrol sistemi

<urulma agamastndadtr

173‐ 1

kontroliin

yOneticileln gOrusie● ,ki。

1

ve/veya idareledn talep ve

ig kontrol sistemi
kurulma agamasrndadrr.

174‐

sikayetlcri ile i9 ve d15 denetim

sonucunda duzenlenen raporlar

lq

kontroltin deperlendirilmesr
sonucunda ahnmasr gereker
ig kontrol sistemi
Onlemler belirlenmel ve bir

eylem planr
uygulanmahdrr.
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DcttcJendirlne Kurulu

Tiim Birimler

Detterlendirme
toplanlllan

Sirckli

gergevesindt

1

Yaprlacak toplantrlarla ydneticilerin
gOriiglerinin ahnmast sallanacak, anket,
qikayet, ylhk faaliyet raporlan ile ig ve dtq
denetim sonucunda dtizenlenen raporlar ilgili
birim yoneticisiyle birlikte

ig Kontrol izleme ve

yaprlacaktrr.

Delerlendirme Kurulu

Birlm

Tom BiHmlcr

dCtterlendinne

Gerekti!inde
delerlendirme

Gerekti!inde
Stlrckli

toplant:lan

de!erlendirme
yaprlacaktrr.

delerlendirilecektir.

dikkate alinmahdlr

iS 17 5

Kurulunca tim harcama yetkililerinin katillml

19 Kontrol lzlcmc vc

saglanarak deこ e■ endimleler surdurulecektir

degerlendiHimesinde,
IS 17 4

19 Kontrol lzleme ve Degcdcndinnc

kurulma agamasrndadrr

175‑1

ig kontroliin delerlendirilmesi sonucunda
ahnmasr gereken dnlemler belirlenerek varsa
mevcut eylem planrnda revizeler yaptlacak,
mevcut bir eylem tespit edilmemiq ise sOz
konusu Onlemler igin yeni bir eylem plant
olugturulmasr gahqmalarr devam eftirilecektir.

21/22

Ig Kontrol lzleme ve
Delerlendirme Kurulu

T,m BIimlcr

Eylem planr
revizesi

Her yrl sonunda
surekli

delerlendirme
yaprlacaktrr.

Qankrrr Karatekin Universitesi -SGDB

IS 18

ve

Mevcut Durum

︒
Ｎ
呻
ｄ
ｏ
Ｋ

Standart Kamu i9 Kontrol Standardr
Kod No Genel $artr

ig Denetim Birimi
Koordinasyon Kunilu taraflndan
yaprlanma

belirlenen standarllara uygun bir

Isbirli=i Yapllacak

19 DeneJm Birimi

Tim Binmler

ig Denetim
Raporlan

Tiim Birimler

ig Denetim
raporlanna balh
olarak
olugturulan
eylem planlan

Birim

i9 denetim faaliyetleri, hazrrlanan plan ve
programlar gergevesinde, ig Denetim

ig

Tamamlanmn

Qrktr/ Sonug

Tarihi

Agrklama

Koordinasyon Kurulu tarafindan belirlenen
standartlara uygun bir gekilde driaenli olarak
yUnitUlecektir.

denetim sonucunda ida(

tarafrndan ahnmasr

gerekl: ig Denetim

Birimi

gOrulen 0nlemleri igeren eylen yaprlanma
planr hazrrlanmah, uygulanmalt aqamasrndadrr.
ve izlenmelidir.
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181‐ 1

aqamasrndadrr.

sekildc yiruttllmelidir

iS 18 2

Sorumlu Birim veya
Qahpma grubu iiyeleri

Ic denetim:Idareler fonksiyonel olarak baЁ lmSiZ bir i9 denetim faaliyeJni sttlamalldir.

19 dene■ m faaliyel 19 Dcnetim
IS 18 1

Ongdriilen Eylem veya Eylemler

182‑1

ig Denetim raporlanntn analizinde ortaya
grkabilecek olumsuzluklan gidermek Uzere
Eylem Planlan hazrrlanacak ve ig Denetim
Raporlan hedeflere uygun grkan birimler igin
motivasyonlannr artrracak odiillendirme
siteminin kriterleri ve uygulamasrna iligkin
iglem adrmlarr belirlenecektir.
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ig Kontrol i2leme ve

Delerlendirme Kurulu, ig
Denetim Birimi

Her yli sonunda
Stlrckli

detterlendinne
yapllacaktir
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