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1. Giriş 

5018 sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetim Sistemi, uluslararası standartlara uygun bir 

şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda kamu idareleri genelinde katılımcılık, 

hesap verebilirlik, saydamlık, açıklık, stratejik yönetim, risk yönetimi, iç kontrol, 

kavramları önem kazanmış ve bu kavramların önem kazanmasıyla da kamu idarelerinin 

genelinde etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. 

İç kontrol; kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş 

hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak 

üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bir süreçtir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Kontrolün Tanımı” başlıklı 

55 inci maddesinde “İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 

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

varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 

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

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. 

İdarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev, yetki ve sorumlulukları ile karar alma 

süreçlerini kapsayan ve idarenin tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının tamamının rol 

alması gereken dinamik bir sistem olan iç kontrol sisteminin kurulması üst yöneticinin 

liderliği ve gözetiminde sağlanmalı ve sistemin sürekliliğinin esas olması için Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlıkları’nın koordinatörlüğü, harcama birimlerinin katılımı ve iç 

denetim biriminin desteğinin sağlanması gerekmektedir. İç kontrol uygulanırken, 

hedeflere ulaşılmasını etkileyecek belirsizlikler öngörülmeli ve önlemler alınmalıdır. 

Belirli dönemlerde sistemin işleyişi izlenmeli ve izleme sonucunda tespit edilen 

eksiklikler giderilmelidir. 

Üniversitemizde, etkili ve yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi süreçleri yürürlükteki iç kontrol mevzuatı çerçevesinde 

yürütülmektedir. 

31.12.2005 tarihli ve 26040 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın “İç Kontrolün 

Temel İlkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinin (e) fıkrasında “İç kontrol sistemi yılda en az bir 

kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir” hükmü ile “İç Kontrole İlişkin 

Yetki ve Sorumluluklar” başlıklı 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında da “İç kontrol 
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düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar 

dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutulur ve gerekli önlemler 

alınır.” hükmü yer almaktadır.  

Ayrıca, 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç 

Kontrol Standartları Tebliği ile Kamu İç kontrol Standartları belirlenmiş ve bu 

standartlara göre idarelerin iç kontrol sistemlerini oluşturması, izlemesi ve 

değerlendirmesi gerektiği vurgulanmıştır. Söz konusu standartlar, uluslararası 

standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, 

tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda öncelikle etkili ve güvenilir bir kontrol ortamı sağlanarak 

üniversitemizin tüm birimlerinde iç kontrol faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 

hedeflenmektedir. 

İç kontrol sitemine ilişkin olarak yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde 

Üniversitemizde yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;  

• Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,  

• Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmesi, 

• Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,  

• Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,  

• Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanması, 

şartlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Üst yönetici ile diğer yöneticilerimizin 

görev, yetki ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları ve 

Üniversitemizdeki Eylem Planı hazırlık çalışmalarında dikkate alınması amacıyla “İç 

Kontrol Sistemi 2018 Yılı Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. 

 

                                                                                        Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN 

                                                                                                           Rektör  
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VİZYON 

Temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki 

bilginin gelişimine yön vere ve yüksek 

kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya 

çapında lider bir üniversite olmak. 

1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 

 

 

 

 

 

  

TEMEL DEĞERLER 

 EVRENSEL AKADEMİK 

ETİK DEĞERLERE SAHİP 

OLMA 

 SORGULAMA 

 ARAŞTIRMAYI TEŞVİK 

ETME 

 İNOVATİF DÜŞÜNCE 

 DEĞİŞİME AÇIKLIK 

 TOPLUM VE İNSAN 

YARARI İÇİN UĞRAŞAN 

AKADEMİK VE SOSYAL 

SORUMLULUĞA SAHİP 

OLMAK 

 

MİSYON 

 Sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki 

öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma 

merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu 

ile bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, 

sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim 

veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin 

sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir 

üniversite olarak varlığını sürdürmek. 
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1.2 Organizasyon Yapısı 
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2. İç Kontrol Sistemi Soru Formu Sonuçları 

Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin 

beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde 

değerlendirilmesi amacıyla Kamu İç Kontrol Rehberi’nde yer alan soru formu 

çerçevesinde, iç kontrol sistemine yönelik bir dizi sorudan oluşan puanlamaya dayalı 

GTÜ İç Kontrol Sistemi Soru Formu oluşturulmuştur. Söz konusu soru formunda; 24 adet 

Kontrol Ortamı, 16 adet Risk Değerlendirme, 12 adet Kontrol Faaliyetleri, 11 adet Bilgi 

ve İletişim ile 7 adet İzleme bileşeni için olmak üzere toplam 70 soru yer almaktadır. 

GTÜ İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formunda, birimlerden her bir soru için 

durumuna uygun düşen “EVET”, “HAYIR” ve “GELİŞTİRİLMEKTE” seçeneklerinden birini 

işaretlemesi istenilmiş ve 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Birimlerimiz öz 

değerlendirmelerini yaparak ilgili formu doldurmuşlardır. 

GTÜ İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formuna Üniversitemiz birimlerince 

verilen cevapların analizi Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda yapılmış olup, beş 

bileşen altında aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

2.1 Kontrol Ortamı 

Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin diğer unsurlarına temel oluşturan genel bir 

çerçeve sağlamaktadır. Misyonun belirlenmesini, kurum personeline duyurulmasını ve 

bunlarla uyumlu bir organizasyon yapısının ve kurumsal kültürün oluşturulmasını 

tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. Kontrol ortamı üzerinde etkili temel 

unsurlar kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole 

yönelik destekleyici tutum, insan kaynakları yönetimi için yazılı kurallar ve uygulamalar, 

kurumsal yapı, yönetim felsefesi ve iş yapma biçimi olarak sayılabilir. 

Üniversitemiz Kontrol Ortamı bileşenine ilişkin soru formu analizi Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo1. Kontrol Ortamı Bileşenine İlişkin Soru Formu Analizi. 

Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

32 67 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

28 58 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

21 44 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
düşük seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol sistemine 
ilişkin farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması için 
çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 
artarak devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

41 85 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulamasının 
yerleştiği anlaşılmaktadır. 
Uygulamanın biraz daha 
geliştirilmesi için neler 
yapılabileceğinin değerlendirilmesi 
uygun olacaktır. 

Enerji 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

20 42 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
düşük seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol sistemine 
ilişkin farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması için 
çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 
artarak devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 



7 
 

Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

Fen Bilimleri 
Enstitüsü  

25 52 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Hukuk Müşavirliği 42 88 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulamasının 
yerleştiği anlaşılmaktadır. 
Uygulamanın biraz daha 
geliştirilmesi için neler 
yapılabileceğinin değerlendirilmesi 
uygun olacaktır. 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

46 96 

İç kontrol sisteminin gelişiminin en 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının en iyi şekilde 
uygulandığı anlaşılmaktadır. 

İşletme Fakültesi  34 71 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

31 65 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Mimarlık 
Fakültesi  

30 63 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Mühendislik 
Fakültesi  

19 40 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
düşük seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol sistemine 
ilişkin farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması için 
çalışmalara başlandığı 
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Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 
artarak devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

20 42 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
düşük seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol sistemine 
ilişkin farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması için 
çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 
artarak devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

32 67 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

28 58 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Savunma 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

20 42 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
düşük seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol sistemine 
ilişkin farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması için 
çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 
artarak devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi 
Başkanlığı  

33 69 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 
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Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

25 52 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

42 88 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
yüksek seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulamasının 
yerleştiği anlaşılmaktadır. 
Uygulamanın biraz daha 
geliştirilmesi için neler 
yapılabileceğinin değerlendirilmesi 
uygn olacaktır. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

9 19 

İç kontrol sisteminin gelişiminin en 
düşük seviyede olduğunun 
göstergesi. Biraz farkındalık 
olmakla birlikte iç kontrol 
mekanizmalarının henüz idarede 
uygulanmadığı anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması için 
acil rehberlik ve yönlendirmede 
bulunulması gereklidir. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

30 63 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

33 69 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri 
Enstitüsü  

14 29 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
düşük seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol sistemine 
ilişkin farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması için 
çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 
artarak devam etmesi ve 
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Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

uygulamaya geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

36 75 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 
orta seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya 
başladığı, ancak geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 

(Rektörlük) 
38 79 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

yüksek seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler 

yapılabileceğinin değerlendirilmesi 

uygun olacaktır. 

GENEL 

ORTALAMA 
 61 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

orta seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya 

başladığı, ancak geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

 

2.2 Risk Değerlendirme 

Risk değerlendirme, idarenin amaç, hedef ve faaliyetlerinin olumsuz 

gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması analiz edilmesi risklere ilişkin 

gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.  

Bu bölümde idarenin risk algısı ve riskle başa çıkabilme kapasitesinin ölçülmesi 

hedeflenmektedir.  

Üniversitemiz Risk Değerlendirmesi Bileşenine ilişkin soru formu analizi Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Risk Değerlendirmesi Bileşenine İlişkin Soru Formu Analizi. 

Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı 

27 84 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. 
Uygulamanın biraz daha 
geliştirilmesi için neler 
yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

21 66 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

11 34 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının 
uygulanması için çalışmalara 
başlandığı anlaşılmaktadır. 
Ancak çalışmaların artarak 
devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi 
geliştirilmesi gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

24 75 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Enerji 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

22 69 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
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Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Fen Bilimleri 
Enstitüsü  

19 59 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Hukuk 
Müşavirliği 

30 94 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının en iyi 
şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

8 25 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük 
seviyede olduğunun 
göstergesi. Biraz farkındalık 
olmakla birlikte iç kontrol 
mekanizmalarının henüz 
idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin 
kurulması için acil rehberlik 
ve yönlendirmede 
bulunulması gereklidir. 

İşletme Fakültesi  24 75 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

23 72 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 
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Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Mimarlık 
Fakültesi  

16 50 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının 
uygulanması için çalışmalara 
başlandığı anlaşılmaktadır. 
Ancak çalışmaların artarak 
devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi 
geliştirilmesi gereklidir. 

Mühendislik 
Fakültesi  

32 100 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek 
seviyede olduğunun 
göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının en iyi 
şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

22 69 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

9 28 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının 
uygulanması için çalışmalara 
başlandığı anlaşılmaktadır. 
Ancak çalışmaların artarak 
devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi 
geliştirilmesi gereklidir. 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

25 78 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
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Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

anlaşılmaktadır. 
Uygulamanın biraz daha 
geliştirilmesi için neler 
yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Savunma 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

22 69 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi 
Başkanlığı  

8 25 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük 
seviyede olduğunun 
göstergesi. Biraz farkındalık 
olmakla birlikte iç kontrol 
mekanizmalarının henüz 
idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin 
kurulması için acil rehberlik 
ve yönlendirmede 
bulunulması gereklidir. 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

19 59 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

24 75 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

9 28 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
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Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

mekanizmalarının 
uygulanması için çalışmalara 
başlandığı anlaşılmaktadır. 
Ancak çalışmaların artarak 
devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi 
geliştirilmesi gereklidir. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

6 19 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük 
seviyede olduğunun 
göstergesi. Biraz farkındalık 
olmakla birlikte iç kontrol 
mekanizmalarının henüz 
idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin 
kurulması için acil rehberlik 
ve yönlendirmede 
bulunulması gereklidir. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

28 88 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. 
Uygulamanın biraz daha 
geliştirilmesi için neler 
yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri 
Enstitüsü  

11 34 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının 
uygulanması için çalışmalara 
başlandığı anlaşılmaktadır. 
Ancak çalışmaların artarak 
devam etmesi ve 
uygulamaya geçilmesi 
geliştirilmesi gereklidir. 
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Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

20 63 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Rektörlük) 

26 81 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler 

yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. 

GENEL 

ORTALAMA 
  61 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

 

2.3 Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri, hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri 

yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 

Üniversitemiz Kontrol Faaliyetleri Bileşenine ilişkin soru formu analizi Tablo 3’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Kontrol Faaliyetleri Bileşenine İlişkin Soru Formu Analizi. 

Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

16 67 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

17 71 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

5 21 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

24 100 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Enerji 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

16 67 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Fen Bilimleri 
Enstitüsü  

10 42 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Hukuk Müşavirliği 22 92 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

24 100 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

İşletme Fakültesi  11 46 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

17 71 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Mimarlık 
Fakültesi  

16 67 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Mühendislik 
Fakültesi  

12 50 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

16 67 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

12 50 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

18 75 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Savunma 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

16 67 
İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi 
Başkanlığı  

22 92 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

12 50 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

18 75 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

3 13 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

20 83 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

19 79 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü  

5 21 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

16 67 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Rektörlük) 

17 71 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

GENEL 

ORTALAMA 
  64 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

 

2.4 Bilgi ve İletişim 

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir 

formatta ve ilgililerin, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve iç kontrole ilişkin sorumluluklarını 

yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak uygun 

bir bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

Üniversitemiz Bilgi ve İletişim Bileşenine ilişkin soru formu analizi Tablo 4’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 4. Bilgi ve İletişim Bileşenine İlişkin Soru Formu Analizi. 

Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

15 68 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

21 95 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

12 55 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

22 100 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Enerji 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

13 59 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Fen Bilimleri 
Enstitüsü  

16 73 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Hukuk Müşavirliği 20 91 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

18 82 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

İşletme Fakültesi  21 95 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 



24 
 

Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

18 82 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Mimarlık 
Fakültesi  

19 86 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Mühendislik 
Fakültesi  

2 9 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

13 59 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

16 73 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

20 91 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Savunma 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

13 59 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi 
Başkanlığı  

21 95 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

16 73 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

17 77 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

11 50 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

18 82 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

18 82 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü  

12 55 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

17 77 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

Özel Kalem 
(Rektörlük) 

17 77 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın 

biraz daha geliştirilmesi için 

neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. 

GENEL 

ORTALAMA 
  74 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

 

2.5 İzleme 

İç kontrol sistemi, idarelerin karşı karşıya kaldığı risklere ve değişikliklere sürekli 

olarak uyum göstermesi gereken dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, iç kontrol sisteminin; 

değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere gerektiği biçimde uyum göstermesini 

sağlamak amacıyla izlenmesi gerekir. Etkili ve verimli bir izlemenin temelinde idarenin 

hedefleri ile ilgili, anlamlı, risklere yönelik önemli kontrollerin değerlendirildiği izleme 

prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması yatar.  

İzleme, doğru tasarlanıp uygulandığında, idarelere iç kontrol sisteminin etkinliği 

hakkında doğru ve ikna edici bilgi sağlar, iç kontrol aksaklıklarını zamanında tespit eder 

ve düzeltici önlem alacak kişilere ve gerektiğinde üst yönetime iletir. Böylece, kontrol 

sürecinde karşılaşılan aksaklıkların idarenin hedeflerine önemli bir zarar vermeden 

düzeltilmesi sağlanmış olur.  

Üniversitemiz İzleme Bileşenine ilişkin soru formu analizi Tablo 5’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 5. İzleme Bileşenine İlişkin Soru Formu Analizi. 

 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

8 57 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

8 57 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

1 7 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

12 86 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Enerji 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

2 14 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Fen Bilimleri 
Enstitüsü  

4 29 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Hukuk Müşavirliği 12 86 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

12 86 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

İşletme Fakültesi  8 57 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

9 64 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Mimarlık 
Fakültesi  

8 57 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Mühendislik 
Fakültesi  

2 14 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

2 14 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

7 50 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 



31 
 

 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

11 79 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Savunma 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

2 14 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi 
Başkanlığı  

11 79 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
uygulamasının yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Uygulamanın 
biraz daha geliştirilmesi için 
neler yapılabileceğinin 
değerlendirilmesi uygun 
olacaktır. 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

4 29 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol sistemine ilişkin 
farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol 
mekanizmalarının uygulanması 
için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 
çalışmaların artarak devam 
etmesi ve uygulamaya 
geçilmesi geliştirilmesi 
gereklidir. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

9 64 
İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

kontrol mekanizmalarının 
uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

0 0 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

13 93 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en yüksek seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının en 
iyi şekilde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

2 14 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü  

1 7 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin en düşük seviyede 
olduğunun göstergesi. Biraz 
farkındalık olmakla birlikte iç 
kontrol mekanizmalarının 
henüz idarede uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır.  
İç kontrol sisteminin kurulması 
için acil rehberlik ve 
yönlendirmede bulunulması 
gereklidir. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

10 71 

İç kontrol sisteminin 
gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç 
kontrol mekanizmalarının 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

uygulanmaya başladığı, ancak 
geliştirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Rektörlük) 

8 57 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

GENEL 

ORTALAMA 
  47 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin düşük seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol sistemine ilişkin 

farkındalık ve anlayışın 

bulunduğu, iç kontrol 

mekanizmalarının 

uygulanması için çalışmalara 

başlandığı anlaşılmaktadır. 

Ancak çalışmaların artarak 

devam etmesi ve uygulamaya 

geçilmesi geliştirilmesi 

gereklidir. 

 

2.6 İç Kontrol Bileşenleri Genel Değerlendirmesi 

Üniversitemiz iç kontrol bileşenleri genel değerlendirmesi Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6.  İç Kontrol Bileşenleri Genel Değerlendirmesi.  

İç Kontrol 
Bileşenleri 

Puan (%) Açıklama 

Kontrol Ortamı 61 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Risk 
Değerlendirme 

61 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 
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İç Kontrol 
Bileşenleri 

Puan (%) Açıklama 

Kontrol 
Faaliyetleri 

64 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bilgi ve İletişim 74 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

İzleme 47 

İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük 
seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol 
sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın 
bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının 
uygulanması için çalışmalara başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların artarak 
devam etmesi ve uygulamaya geçilmesi 
geliştirilmesi gereklidir. 

Genel Ortalama 61 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 
olduğunun göstergesi. İç kontrol 
mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 
ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

 

Görüldüğü üzere Bilgi ve İletişim bileşeni, 74% ile en yüksek puana sahiptir. Bu 

itibarla, Üniversitemizde Bilgi ve İletişim için iç kontrol mekanizmalarının etkin şekilde 

uygulanmaya başladığı ve ileri seviyede gelişime yaklaştığı söylenebilir. İzleme bileşeni 

47% ile en düşük puan alan bileşendir. Kontrol Ortamı ile Risk Değerlendirme 

bileşenlerine yönelik öz değerlendirme puanları 61% ve Kontrol Faaliyetleri bileşenine 

yönelik öz değerlendirme puanı ise 64% olarak gerçekleşmiştir. Buradan ilgili alanlarda 

iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başlandığı ancak biraz daha geliştirilmesi 

gerektiği söylenebilir. Genel ortalama puan 61%’dir. Bu puan Üniversitemiz geneli için iç 

kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunu, iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başlandığını, ancak özellikle izleme bileşeni başta olmak üzere tüm 

bileşenlere ilişkin eylemler tasarlanması ve planda yer alan faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

3. Diğer Bilgiler 

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde iç ve dış denetim sonuçları, ön mali 

kontrole ilişkin veriler, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri gibi hususlar önemli bir 
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yere sahiptir. Bu kapsamda, kurumumuzun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde 

kullanılan bu hususlara aşağıdaki bölümde yer verilmiştir. 

3.1 İç Denetim Sonuçları 

Üniversitemizde iç denetim birimi tarafından 2018 yılında iç kontrol sistemi 

üzerine bir denetim yapılmadığından, iç kontrol sistemimiz ile ilgili yapılacak 

değerlendirmelerde iç denetim raporundan faydalanılmamıştır. 

3.2 Dış Denetim Sonuçları 

Sayıştay Başkanlığı’nın 2017 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda yer 

alan, 5018 sayılı kanun kapsamındaki kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması, 

işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak tespit edilen hususlara aşağıda yer 

verilmiştir; 

3.2.1 İç Kontrol Yapılandırma Çalışmalarına İlişkin Tespitler 

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Rehberi doğrultusunda kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini kurmak 

amacıyla kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını hazırlamaları ve planda 

yer alan faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Denetimler sonucunda, 

• Kamu idarelerinin bir kısmında iç kontrol sisteminin mevzuata uygun şekilde 

kurulmadığı ve etkin bir şekilde işletilmediği,  

• Kamu idarelerinin bir kısmında kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem 

planlarının hazırlanmadığı,  

• İç kontrol standartlarına uyum eylem planlarının hazırlandığı bazı kamu 

idarelerinde ise Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde yer alan standartların 

karşılığı olan faaliyetlerin bu planlarda belirtilmediği, planlarda öngörülen 

faaliyetlerin başlatılmadığı ya da süresinde tamamlanmadığı, 

• Bazı üniversitelere ait uyum eylem planlarında üniversiteye bağlı döner sermaye 

müdürlüklerinde iç kontrol sistemi kurulmasına ilişkin eylemlere yer verilmediği, 

• İç kontrol sisteminin yıllık olarak değerlendirilmesinin yapılmadığı ve üst 

yöneticiye raporlanmadığı tespit edilmiştir 
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3.2.2 Ön Mali Kontrole İlişkin Tespitler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 58’inci maddesinde ön 

mali kontrolün kapsamı ve içeriği düzenlenmiş, ön mali kontrole ilişkin standart ve 

yöntemlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Buna 

istinaden Bakanlık tarafından İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 

yayımlanmıştır.  

Denetimler sonucunda, bazı kamu idarelerinde ön mali kontrol biriminin 

kurulmadığı, ön mali kontrol biriminin mevcut olduğu kamu idarelerinin bir kısmında ise 

ön mali kontrol işlemlerinin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 

öngördüğü hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. 

3.2.3 İç Denetime İlişkin Tespitler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak 

yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile iç 

denetim biriminin amacı, teşkilat yapısı ve görevleri belirlenmiştir. Kamu idarelerinin 

belirtilen hükümler çerçevesinde iç denetim birimini oluşturmaları ve iç denetim 

faaliyetini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Denetimler sonucunda bazı kamu idarelerinde iç denetim birimlerinin 

oluşturulmadığı, iç denetim birimleri oluşturulan kamu idarelerinde ise; 

• Yeterli sayıda iç denetçi atanmadığı ve 

• İç denetim birimlerinin kendilerine verilen görevlerin bir kısmını yerine 

getirmediği, denetimler sonunda hazırlanması gereken iç denetim raporlarının 

hazırlanmadığı  

tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; iç kontrol sistemine ilişkin olarak yukarıda açıklanan hususlar, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kamu 

idarelerinin kanunlara uygun faaliyet göstermesine, karar oluşturmak ve izlemek için 

düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesine engel teşkil etmektedir. Bu engellerin 

ortadan kaldırılması için etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve 

gözetilmesinde üst yöneticiler gerekli liderlik ve sahiplenmeyi göstermeli ve bu 
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hususlarda düzenleme ve gözetim görevi bulunan kamu idareleri tarafından iç kontrole 

ilişkin olarak öngörülen bütün mekanizmaların tam olarak kurulması ve işletilmesi 

sağlanmalıdır. 

Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda 

Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin iç kontrol sistemlerindeki eksikliklere de 

değinilmiş olup, bu konuda Sayıştay Başkanlığınca tespit edilmiş olan eksikliklere aşağıda 

yer verilmiştir. 

3.2.4 Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin İç Kontrol Sistemindeki Eksiklikler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak 

Hazine Maliye Bakanlığınca hazırlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslar’a göre; üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, 

harcama yetkilileri, görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere 

ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun geçici 11’inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında; “Döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar bunların 

bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve 

denetimi Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir…” denilmiştir. 

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hüküm 

bulunmayan hâller” başlıklı 599’uncu maddesinde ise; “Bu Yönetmelikte hüküm 

bulunmayan hâllerde, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan diğer 

yönetmelikler ile 30.12.2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin genel esasları, kıyasen 

uygulanır.” denilmektedir. Yönetmelik’te döner sermaye işletmelerinin iç kontrol 

sistemini yapılandırılmasına ilişkin faklı bir düzenleme olmadığı için bunların 5018 sayılı 

Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan iç kontrol sistemine ilişkin hükümlere tabi olacakları 

değerlendirilmektedir. 

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55, 56, 57 ve 

58’inci maddelerine dayanılarak hazırlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslar’ın “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde ise; “Bu Usul ve Esasların amacı, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki 
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kamu idarelerinde iç kontrol ve ön malî kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, 

iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.” denilmekte olup bu maddedeki kapsam 

tanımlamasından döner sermaye işletmelerince de ön mali kontrol faaliyetlerinin 

yürütülmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Denetimler sonucunda bazı üniversite döner sermaye işletmelerinde; 

• İç kontrol sistemlerinin yetersiz olduğu veya iç kontrol sistemi kurulmadığı 

• Üniversite döner sermaye işletmelerinin üniversitenin iç kontrol sistemine dahil 

edilmediği, 

• Ön mali kontrol işlemlerinin yapılmadığı, tespit edilmiştir. 

3.3 Diğer Bilgi Kaynakları 

Üniversitemizin iç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde ön mali kontrole ilişkin 

veriler ile kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetlerine yönelik bilgilere aşağıdaki 

başlıklarda değinilmektedir. 

3.3.1 Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler: 

Ön mali kontrole tabi karar ve işlemler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile 17.12.2017 tarihli ve 

E.22448 sayılı Rektörlük Makmı Olur’u çerçevesinde yürütülmekte olup 2018 yılına ait 

ön mali kontrole ilişkin veriler Tablo 7’de  gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. 2018 Yılına Ait Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler. 

İŞLEM ADI 
UYGUN GÖRÜŞ 
VERİLEN İŞLEM 

SAYISI 

UYGUN GÖRÜŞ 
VERİLMEYEN 
İŞLEM SAYISI 

TOPLAM 

Taahhüt Evrakı ve 
Sözleşme Tasarıları  

8 - 8 

Sözleşmeli 
Personel Sayısı ve 
Sözleşmeleri  

13 - 13 

Kadro Dağılım 
Cetvelleri  

2 - 2 

Yan Ödeme 
Cetvelleri 

25 - 25 
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İŞLEM ADI 
UYGUN GÖRÜŞ 
VERİLEN İŞLEM 

SAYISI 

UYGUN GÖRÜŞ 
VERİLMEYEN 
İŞLEM SAYISI 

TOPLAM 

Ödenek Gönderme 
Belgeleri 

221 - 221 

Ödenek Aktarma 
İşlemleri 

5 - 5 

 

3.3.2 Kişi ve/veya İdarelerin Talep ve Şikayetleri 

Üniversitemiz iç ve dış paydaşları ile sürekli etkileşim içinde olup paydaşlarının 

görüş ve önerilerini dikkate almaktadır. Bu maksatla Üniversitemiz Kalite Yönetim 

Sistemi ve iç kontrol sistemi çalışmaları doğrultusunda, üniversitemiz öğrenci ve 

personellerinin memnuniyet, öneri, şikâyet ve bilgi taleplerini aktarabilmeleri için 

Kurumumuz web sitesine “ ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi” linki 

yerleştirilmiştir. 

Üniversitemize iletilen talepler bu sistem üzerinden düzenli olarak takip 

edilmekte ve ilgili birim ve personel tarafından ayrıca aylık olarak Süreç Performans 

İzleme Karnesi’ne girişleri yapılarak da takibi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, Üniversitemize Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapılan başvurular 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce takip edilmekte, ilgili birimlerle yapılan 

yazışmaların sonuçları süresi içerisinde talep sahiplerine iletilmektedir.  

2018 Yılı Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Sayısal Veriler:  

 Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı : 83 

 Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı : 4 

 Kısmen olumlu cevaplanan başvuru sayısı: 77 

 Reddedilen başvuru sayısı : 0 

 Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru sayısı : 1 

 Giz ya da sır niteliğindeki bilgilerek çıkarılarak cevaplanan başvuru sayısı: 1 
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4. İç Kontrol Sisteminin Gelişimi 

Üniversitemizde daha önce iç kontrol sistemi değerlendirme raporu 

hazırlanmadığından önceki yıllarla ilgili herhangi bir kıyaslama yapılamamaktadır. 2018 

yılı için hazırlanan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu önümüzdeki yıllarda iç kontrol 

alanında sürekliliği sağlamak adına diğer raporlarımıza da temel teşkil edecektir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Dış denetim ve iç denetim raporları, soru formları ve diğer bilgi kaynakları 

kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda idarenin iç kontrol sistemindeki güçlü 

yönlerine ve iyileştirmeye açık alanlarına ve bu alanların güçlendirilmesi için atılması 

gereken adımlara bu bölümde yer verilmiştir. 

5.1 Güçlü Yönler 

  Üniversitemizin iç kontrol sisteminin, kamu iç kontrol standartlarına uyumunun 

sağlanması amacıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön 

Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun 

olarak tüm birimlerin katılımıyla, Üniversitemizde etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının ilk aşaması olan Kamu İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planının hazırlık çalışmalarına 2016 yılı içerisinde başlanılmış 

ve bu çalışmalar doğrultusunda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık grubu oluşturulmuştur. 

Üniversitemizde iç kontrol sisteminin gelişmesi için atılan temel adım sayesinde 

kurum içinde iç kontrol sistemi ile ilgili daha fazla farkındalık oluşmuş ve sistem hakkında 

olumlu algı yaratılmıştır. 

Üniversitemizdeki kalite yönetim sistemi çalışmaları doğrultusunda  ISO 10002 : 

2014 Müşteri Menuniyet Yönetim Sistemi ve ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgeleri alınmıştır. Üniversitemizde var olan bu sistemler ile İç Kontrol Standartları 

birbirine benzeyen sistemlerdir, dolayısıyla söz konusu sistemler İç kontrol 

standartlarına ilişkin şartların sağlanmasına büyük oranda temel oluşturmuş ve  katkı 

sağlamıştır. 
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5.2 İyileştirmeye Açık Alanlar 

Üniversitemizde bu yıl ilk defa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış 

olan  Kamu İç Kontrol Rehberi’nde yer alan “İç Kontrol Sistemi Soru Formu” 

doğrultusunda bir değerlendirme raporu hazırlanmaktadır. 

Üniversitemizde İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanan “İç 

Kontrol Sistemi Soru Formu” (harcama) birimlerimizin sisteme sahip çıkma, uyum ve 

katılımlarıyla ilgili bir objektif analiz ve izleme imkanı sunmaktadır. Soru formu 

birimlerimizin iç kontrol standartlarını karşılama durumlarıyla ilgili bir rapor 

hazırlanmasında da yardımcıdır ve izleme ve değerlendirme yapılabilmesini 

sağlamaktadır. Bu sayede iç kontrol sisteminin değişen koşullar, kaynaklar ve riskler 

bağlamında hedeflere ulaşmayı ve bu hedeflere ulaşmayı ne derece kolaylaştırdığını 

belirlemek de mümkün olabilecektir. 

Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu sonuçları, kurumumuzda 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunu, iç kontrol bileşen ve 

standartlarının tüm birim ve personellerince yüksek seviyede içselleştirilemediğini 

göstermiştir. Bu anlamda özellikle en zayıf alanımız olan izleme bileşeni olmak üzere, 

gelişimin orta seviyede olduğu Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, 

Bilgi ve İletişim bileşenlerinin iyileştirilmesi ve standartların etkin bir şekilde tüm 

birimlerce karşılanması için çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. 

2018 yılı için hazırlanan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu önümüzdeki 

yıllarda iç kontrol alanında sürekliliği ve gelişimi sağlamak adına diğer iç kontrol 

raporlarımıza rehberlik edecektir. 

5.3 Eylem için Öneriler 

Üniversitemizde yürütülen İç Kontrol Standartları çalışmaları kapsamında sistemin 

tanıtılması, bilinirliğinin sağlanması ve sahiplenilmesi amacıyla tüm birimlerde mevcut 

çalışmalara devam edilmesi sağlanmalı ve bu kapsamda İç Kontrol Sisteminin esas olarak 

yapılan iş ve işlemlere ek bir bürokratik yapı ve süreçleri arttırmaktan ziyade zaten 

yürütülmekte olan iş ve işlemlere uyum, standartlaşma ve kontrol imkanı sağladığı 

vurgulanmalıdır. 
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Üniversitemizde İç Kontrol Sisteminin tam anlamıyla yerleştirilmesi için birim 

düzeyinde eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla birlikte, Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı hazırlanarak, iç kontrol bileşenleri genel değerlendirmesi başlığı 

altında belirtilen düşük seviyeli ve iyileştirmeye açık alanlara ilişkin eylemler 

belirlenmeli, güçlü yönlerimizle ilgili alanlarda da iyileştirme ve sürekliliği devam 

ettirebilmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

 

 

 

 


