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1. Giriş 

5018 sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetim Sisteminin uluslararası standartlara uygun 

bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile kamu idarelerinde katılımcılık, hesap verebilirlik, 

saydamlık, stratejik yönetim, risk yönetimi, iç kontrol kavramları önem kazanmış ve bu 

kavramların önem kazanmasıyla da etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması zorunlu 

hale gelmiştir. 

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. 

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

izlenmesi ve geliştirilmesi süreçleri yürürlükteki iç kontrol mevzuatı çerçevesinde 

yürütülmektedir. Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde, olası risklerin yönetilmesi ve olumsuzlukların giderilmesinde ve 

neticede iyi yönetişimin sağlanmasında yönetime destek olan iç kontrol sisteminin 

beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığını gözlemleyebilmek amacıyla, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Rehberi 

çerçevesinde; iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi gerekliliği bağlamında 

Üniversitemizde her yıl iç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanmaktadır. 

Bu yıl hazırlamış olduğumuz raporda sisteme yönelik yapılan ve devam etmekte 

olan çalışmalar, İç kontrol sisteminin beş bileşeni başlığı altında ele alınmış, Kamu İç 

Kontrol Rehberinde önerilen ve puanlamaya dayanan öz değerlendirme soru formu 

birimlerimizce doldurulmuş ve bu soru formu ve diğer iç kontrol bileşenleri dikkate 

alınarak sistemin güçlü ve zayıf yönleri ile iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek 

Üniversitemizin iç kontrol sistemindeki durumunun detaylı değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Bu değerlendirmeler doğrultusunda, Kamu İç Kontrol Standartlarının izleme 

bileşeni altında yer alan İç Kontrolün Değerlendirilmesi Standardı çerçevesinde “İç 

Kontrol Sistemi 2020 Yılı Değerlendirme Raporu” hazırlanmış olup, Üniversitemizde 

etkin ve yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulması ile iç kontrol sistemi kültürünün 

arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

                                                                                        Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN 

                                                                                                               Rektör 
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1.1 Vizyon, Misyon ve Temel Değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.2 Organizasyon Yapısı 

REKTÖR

İÇ DENETİM BİRİMİ
REKTÖR YARDIMCISI

(Eğitim-Öğretim)
KALİTE KOMİSYONU

REKTÖR YARDIMCISI

(Araştırma-Geliştirme)

SENATO
YÖNETİM KURULU 

(Disiplin Kurulu)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

TÜRKÇE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

BÖLÜMÜ

ENSTİTÜLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ 

ENSTİTÜSÜ

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

YER VE DENİZ BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ 

ENSTİTÜSÜ

BİLİŞİM TEKNOJİLERİ 

ENSTİTÜSÜ

SAVUNMA TEKNOJİLERİ 

ENSTİTÜSÜ

FAKÜLTELER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

HAVACILIK VE UZAY 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİRİM VE KOORDİNATÖRLÜKLER

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ

KALİTE OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ BİRİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ENGELSİZ GTÜ BİRİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 

MERKEZLERİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

KARİYER GELİŞTİRME 

MERKEZİ (KAGEM)

BİLİM VE TEKNOLOJİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ

AKILLI TARIM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ

KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE 

BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE 

BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE 

BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AFET VE ACİL DURUM 

YÖNETİMİ BİRİMİ

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE 

DOKÜMANTASYON DAİRE 

BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE 

BAŞKANLIĞI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR 

DAİRE BAŞKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ

 

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 2021 yılı Haziran 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. 
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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. 

 

Tablo1. Kontrol Ortamı Bileşenine İlişkin Soru Formu Analizi. 

Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

37 
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. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

31 65 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

orta seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya 

başladığı, ancak geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

24 50 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

düşük seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol sistemine 

ilişkin farkındalık ve anlayışın 

bulunduğu, iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanması için 
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Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

çalışmalara başlandığı 

anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 

artarak devam etmesi ve 

uygulamaya geçilmesi gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

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. 

Enerji 
Teknolojileri 
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 gereklidir. 

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 
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Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

yapılabileceğinin değerlendirilmesi 

uygun olacaktır. 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

39 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. 

İşletme Fakültesi  
40 83 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

yüksek seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler 

yapılabileceğinin değerlendirilmesi 

uygun olacaktır. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

33 69 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

orta seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya 

başladığı, ancak geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

Mimarlık 
Fakültesi  

39 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. 
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Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

Mühendislik 
Fakültesi  

43 90 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

yüksek seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler 

yapılabileceğinin değerlendirilmesi 

uygun olacaktır. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

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 

anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 

artarak devam etmesi ve 

uygulamaya geçilmesi gereklidir. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

39 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. 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

31 65 

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 

Savunma 
Teknolojileri 
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 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. 

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  

41 85 

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  

14 29 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

düşük seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol sistemine 

ilişkin farkındalık ve anlayışın 

bulunduğu, iç kontrol 
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Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

mekanizmalarının uygulanması için 

çalışmalara başlandığı 

anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların 

artarak devam etmesi ve 

uygulamaya geçilmesi gereklidir. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

34 71 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

orta seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya 

başladığı, ancak geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

40 83 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

yüksek seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler 

yapılabileceğinin değerlendirilmesi 

uygn olacaktır. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri 
Enstitüsü  

24 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 gereklidir. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

41 85 

İç kontrol sisteminin gelişiminin 

yüksek seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha 



11 
 

Birimler 
Kontrol 
Ortamı 
Puanı 

Kontrol 
Ortamı 
Puan 

Ortalaması 

Açıklama 

geliştirilmesi için neler 

yapılabileceğinin değerlendirilmesi 

uygn olacaktır. 

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 

uygn olacaktır. 

GENEL 

ORTALAMA 
  68 

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 

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. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

18 56 

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 

gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

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. 

Enerji 
Teknolojileri 
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 

gereklidir. 

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 

18 56 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 



14 
 

Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

İşletme Fakültesi  
22 69 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

24 75 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

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 

gereklidir. 

Mühendislik 
Fakültesi  

20 63 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

22 69 İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 



15 
 

Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Öğrenci İşleri 
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.  

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

25 78 

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  

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 
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Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

devam etmesi ve 

uygulamaya geçilmesi 

gereklidir. 

Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi 
Başkanlığı  

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 

gereklidir. 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

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.  

Temel Bilimler  
Fakültesi  

20 63 

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 

Ulaşım 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

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 

gereklidir. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

30 94 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek 

seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının en iyi 

şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

29 91 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek 

seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının en iyi 

şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

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 
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Birimler 
Risk 

Değerlendirme 
Puanı 

Risk 
Değerlendirme 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

devam etmesi ve 

uygulamaya geçilmesi 

gereklidir. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

24 75 

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 
  59 

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 

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. 

Bilişim 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

18 75 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

8 33 

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 gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

23 96 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Enerji 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

6 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. 

Fen Bilimleri 
Enstitüsü  

10 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 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 

23 96 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

İşletme Fakültesi  
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. 

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  

18 75 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Mühendislik 
Fakültesi  

22 92 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

16 67 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 



22 
 

Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

21 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. 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

22 92 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Savunma 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

6 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. 

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. 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

13 54 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

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. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
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. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

22 92 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

19 79 İç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede 
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Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın 

biraz daha geliştirilmesi için 

neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü  

8 33 

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 gereklidir. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

22 92 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Rektörlük) 

17 71 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

GENEL 

ORTALAMA 
  70 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 



25 
 

Birimler 
Kontrol 

Faaliyetleri 
Puanı 

Kontrol 
Faaliyetleri 

Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

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  

19 86 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın 

biraz daha geliştirilmesi için 

neler yapılabileceğinin 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

14 64 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

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  

12 55 

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. 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

22 100 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

İşletme Fakültesi  
20 91 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

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. 

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  

21 95 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

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 

20 91 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

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  

12 55 

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. 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü  

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. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

20 91 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
Enstitüsü  

12 55 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

20 91 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının en 

iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

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 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü  

14 64 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

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. 

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 
  80 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın 

biraz daha geliştirilmesi için 

neler yapılabileceğinin 
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Birimler 
Bilgi İletişim 

Puanı 

Bilgi İletişim 
Puan 

Ortalaması 
Açıklama 

değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. 

 

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. 

 

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  

11 79 
İç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın 

biraz daha geliştirilmesi için 

neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. 

Biyoteknoloji 
Enstitüsü  

3 21 

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 gereklidir. 

Döner Sermaye 
İşletmesi 
Müdürlüğü 

9 64 

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  

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 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

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 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  
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. 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığı 

9 64 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Mimarlık 
Fakültesi  

9 64 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Mühendislik 
Fakültesi  

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. 

Nanoteknoloji 
Enstitüsü  

9 64 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

13 93 
İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

kontrol en iyi şekilde 

uygulandığı anlaşılmaktadır. 

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  

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. 

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  

18 57 

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. 

Temel Bilimler  
Fakültesi  

8 57 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Ulaşım 
Teknolojileri 
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. 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı  

9 64 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Özel Kalem 
(Genel 
Sekreterlik) 

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 
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 Birimler İzleme Puanı 
İzleme Puan 
Ortalaması 

Açıklama 

etmesi ve uygulamaya 

geçilmesi gereklidir. 

Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü  

3 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 

13 93 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol en iyi şekilde 

uygulandığı 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 
  57 

İç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 
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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 68 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Risk 
Değerlendirme 

59 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Kontrol 
Faaliyetleri 

70 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bilgi ve İletişim 
80 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek 

seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygn olacaktır. 

İzleme 
57 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Genel Ortalama 
67 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 

olduğunun göstergesi. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

 

Görüldüğü üzere Bilgi ve İletişim bileşeni, 80% ile en yüksek puana sahiptir. Bu 

itibarla, Üniversitemizde Bilgi ve İletişim için iç kontrol mekanizmalarının etkin şekilde 
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uygulanmaya başladığı ve ileri seviyede gelişime yaklaştığı söylenebilir. İzleme bileşeni 

57% ile en düşük puan alan bileşendir. Kontrol Ortamı bileşenine yönelik öz 

değerlendirme puanı 68% ve Kontrol Faaliyetleri bileşenine yönelik öz değerlendirme 

puanı ise 70% olarak gerçekleşmiştir. Buradan ilgili alanlarda iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya başlandığı ancak biraz daha geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Genel 

ortalama puan 67%’dir. Bu puan Üniversitemiz geneli için iç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede olduğunu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya 

başlandığını, ancak özellikle izleme ve risk değerlendirme bileşenleri başta olmak üzere 

tüm bileşenlere ilişkin çalışmalar yapılması ve bu kapsamda “Gebze Teknik Üniversitesi 

23/12/2019 – 23/12/2021 Dönemi Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 

nda öngörülen eylem veya eylemlerin 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 

yere sahiptir. Bu kapsamda, kurumumuzun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde 

yararlanılan ve çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere aşağıdaki bölümde yer 

verilmiştir. 

3.1 İç Denetim Sonuçları 

Üniversitemizde iç denetim birimi tarafından 2020 yılında iç kontrol sistemi 

üzerine bir denetim yapılmamış olup, iç kontrol sistemi ile ilgili yapılan değerlendirmede 

iç denetim raporlarından faydalanılmamıştır. 

3.2 Dış Denetim Sonuçları  

 Sayıştay Başkanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Düzenlilik Denetimi sonucunda 

hazırlanan ve Kurumumuzca cevaplandırılmak üzere gönderilen “2020 Yılı Denetim 

Raporu (Taslak Bulgular)” nda yer alan iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik 

hususlar ana hatları itibarıyla aşağıda sıralanmıştır; 

 Kurum stratejik planı ve bu planın yıllık uygulama dilimi olan performans 

programı ile faaliyet sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren idare faaliyet 

raporlarının bulunduğu görülmüştür.  
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 Üniversitenin 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 2020 yılı Faaliyet 

Raporunda, İdarenin misyonu ve vizyonu belirtilmiştir. Personelin tamamının 

idarenin misyon ve vizyonundan haberdar olduğu kanaatine varılmıştır. 

Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerce 

yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmıştır. 

 İç kontrol sistemi ve işleyişinin üst yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi 

ve desteklenmesinin sağlandığı, kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, 

yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği, yetkiler ve yetki devrinin 

sınırlarının açıkça belirlendiği ve yazılı olarak bildirildiği anlaşılmıştır. 

 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik plan idarenin kendi birimleri ve 

personelinin katkılarıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. İdarenin 

yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, 

performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlanmıştır. 

Ayrıca İdare, bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak 

hazırlamıştır. 

 Kurumsal risk yönetim çalışmaları için planlama yapıldığı ve çalışmaların devam 

ettiği ancak tamamlanmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Üniversitede Ön Mali 

Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. 

 Birimlere ait görev tanımları ve iş akış şemaları oluşturulmuş ve çalışmalar 

tamamlanmıştır. 

 Üniversitede yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve 

analiz yapma imkanı sunacak bir yönetim bilgi sistemi bulunduğu anlaşılmıştır. 

 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler, İdare Faaliyet Raporlarında gösterilmekte 

ve duyurulmaktadır. 2020 Yılı Gebze Teknik Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 

Şubat ayı; Üniversite web sayfasında yayınlanmıştır. 

 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun, üst yöneticinin onayı ile 

görevlendirildiği, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlandığı, eylem 

planında döner sermaye ilgili eylemlerin belirlenmediği, İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme sonuçlarının izlendiği, 

planın revize edildiği beyan edilmiştir. Ayrıca İç kontrol sisteminin yılda en az bir 

kez değerlendirildiği ve değerlendirme formları ve raporların düzenlendiği, İç 

Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun rapora ilişkin güncellemeleri 

tamamlayıp uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunduğu görülmüştür. 
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 Üniversite bünyesinde 3 adet iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. İki adet iç 

denetçi ataması yapılmıştır. İç denetim birimi tarafından iç kontrol sisteminin 

incelenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmadığı, hazırlanan 

raporun üst yöneticiye sunulmadığı, üst yöneticinin de İç Denetim Koordinasyon 

Kuruluna rapor göndermediği anlaşılmıştır. 

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 02.12.2019 tarihli ve 

E.25449 sayılı Rektörlük Makamı Olur’u çerçevesinde yürütülmekte olup 2020 yılına ait 

ön mali kontrole ilişkin veriler Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. 2020 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  

7 - 7 

Sözleşmeli 
Personel Sayısı ve 
Sözleşmeleri  

8 - 8 

Kadro Dağılım 
Cetvelleri  

2 - 2 

Yan Ödeme 
Cetvelleri 

1 - 1 

Ödenek Gönderme 
Belgeleri 

234 - 234 

Ödenek Aktarma 
İşlemleri 

14 - 14 
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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, 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 sonucunda istenilen bilgiler süresi içerisinde talep sahiplerine 

iletilmektedir.  

2020 Yılı Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Sayısal Veriler:  

 Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı : 201 

 Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı : 200 

 Kısmen olumlu cevaplanan başvuru sayısı: 0 

 Reddedilen başvuru sayısı : 1 

 Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru sayısı : 0 

 Giz ya da sır niteliğindeki bilgilerek çıkarılarak cevaplanan başvuru sayısı: 0 

4. İç Kontrol Sisteminin Gelişimi 

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

izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 

 2016 yılında, Üniversitenin tüm birimlerine gönderilen, Rektörlük 

Makamının 14.12.2016 tarihli ve 16381 sayılı yazısı ekinde yer alan “Gebze 

Teknik Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlık-Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde iç kontrol çalışmalarına 
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başlanmış olup, eylem planı hazırlık çalışmalarında önemli bir aşama 

kaydedilmiş ve 2017 yılı sonu itibarıyla eylem planı hazırlık çalışmalarında 

son aşamaya kadar gelinmiştir. 

 2018 yılında, eylem planı hazırlama çalışmalarıyla paralel olarak Kalite 

Yönetim Sistemi ile bütünleşik bir yapıda iç kontrol sisteminin kamu iç 

kontrol standartlarına uyum sağlama çalışmalarına devam edilmiş, süreç 

yönetimi ve mali işlemlerin süreç akış şemaları hazırlanmıştır. 

 2019 yılına gelindiğinde ise, üst yönetici ve diğer yöneticilerimizin görev, 

yetki ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak, iç kontrol sisteminin 

değerlendirmesi suretiyle gerekli önlemleri almaları ve Üniversitemizdeki 

Eylem Planı hazırlık çalışmalarında dikkate alınması amacıyla “İç Kontrol 

Sistemi 2018 Yılı Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. Rapora temel teşkil 

eden verileri sağlamak amacıyla, idarenin tüm birimleri, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Rehberi çerçevesinde 

hazırlanan soru formları aracılığıyla iç kontrol sistemini değerlendirmişlerdir. 

Soru formları sonuçlarıyla birlikte, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlene 

raporlar da dikkate alınarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 

hazırlanan “İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı Değerlendirme Raporu” İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilip, üst yönetici 

tarafından onaylanmıştır. 

 “Gebze Teknik Üniversitesi İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı Değerlendirme 

Raporu”nun hazırlanmasından sonra, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemelerine uygun olarak “Gebze 

Teknik Üniversitesi 23/12/2019 – 23/12/2021 Dönemi Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı” Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından hazırlanmış ve İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulunda görüşülerek Rektörlük Makamının 23/12/2019 

tarihli ve 27172 sayılı yazısı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 02/12/2013 tarihli ve 10775 sayılı "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Genelgesi" nin 13 üncü maddesinde belirtilen "İdareler tarafından hazırlanan 

eylem planlarında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçları, idarelerin 

strateji geliştirme birimleri tarafından her yılın Haziran ve Aralık sonu 
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itibarıyla iki dönem halinde ve eylem planı formatında üst yöneticiye 

sunulacak ve birer nüshası bilgi için on iş günü içerisinde Bakanlığımıza 

gönderilecektir" hükmü çerçevesinde hazırlanan "Gebze Teknik Üniversitesi 

Haziran/2020, Aralık/2020 ve Haziran/2021 Dönemi Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporları” üst yöneticiye 

sunulmuş olup birer nüshaları Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

 

Üst yönetici ve diğer yöneticilerimizin görev, yetki ve sorumluluklarını göz önünde 

bulundurarak, iç kontrol sisteminin değerlendirmesi suretiyle gerekli önlemleri almaları 

ve Üniversitemizdeki Eylem Planı hazırlık çalışmalarında dikkate alınması amacıyla “İç 

Kontrol Sistemi 2019 Yılı Değerlendirme Raporu” ile “İç Kontrol Sistemi 2020 Yılı 

Değerlendirme Raporu” çerçevesinde hazırlanan soru formları sonuçları aşağıdaki 

tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 

 

 

İç kontrol sistemi Kontrol Ortamı bileşenine ilişkin olarak 25 birimden alınan iç kontrol 

sistemi soru formu sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, 2020 yılında bir önceki 

yıla göre; 

 11 birimin puanını arttırdığı,  

 4 birimin puanını azalttığı,  
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 10 birimin puanının da aynı kaldığı görülmüştür. 

 

İç kontrol sistemi Risk Değerlendirme bileşenine ilişkin olarak 25 birimden alınan iç 

kontrol sistemi soru formu sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, 2020 yılında bir 

önceki yıla göre; 

 7 birimin puanını arttırdığı,  

 5 birimin puanını azalttığı, 

  13 birimin puanının da aynı kaldığı görülmüştür. 

Bu bileşene ilişkin olarak standartların oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve 

geliştirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmalara “Gebze Teknik Üniversitesi 

23/12/2019 – 23/12/2021 Dönemi Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 

nda yer verilmiştir. 
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İç kontrol sistemi Kontrol Faaliyetleri bileşenine ilişkin olarak 25 birimden alınan iç 

kontrol sistemi soru formu sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, 2020 yılında bir 

önceki yıla göre; 

 10 birimin puanını arttırdığı,  

 3 birimin puanını azalttığı,  

 12 birimin puanının da aynı kaldığı görülmüştür. 

 

 

İç kontrol sistemi Bilgi ve İletişim bileşenine ilişkin olarak 25 birimden alınan iç kontrol 

sistemi soru formu sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, 2020 yılında bir önceki 

yıla göre; 
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 9 birimin puanını arttırdığı,  

 1 birimin puanını azalttığı, 

  15 birimin puanının da aynı kaldığı görülmüştür. 

Bu bileşene ilişkin olarak standartlarda ve genel şartlarda iyileşme sağlanması için 

“Gebze Teknik Üniversitesi 23/12/2019 – 23/12/2021 Dönemi Kamu İç kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı” nda eylem öngörülmüştür. 

 

 

 

 

İç kontrol sistemi İzleme bileşenine ilişkin olarak 25 birimden alınan iç kontrol sistemi 

soru formu sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, 2019 yılında bir önceki yıla göre; 

 4 birimin puanını arttırdığı,  

 3 birimin puanını azalttığı,  

 18 birimin puanının da aynı kaldığı görülmüştür. 

 



48 
 

 

25 birimden alınan iç kontrol sistemi soru formu sonuçları 5 iç kontrol bileşeni bazında 

değerlendirildiğinde ise, Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri ile Bilgi 

ve İletişim bileşeni puanlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre arttığı İzleme bileşeninde 

ise puanın aynı kaldığı gözlemlenmiştir. 

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 

İç kontrol sisteminin temel bileşeni olan Kontrol Ortamı bileşeninde; 

 Üniversitemiz web sitesi, EBYS, e-bütçe gibi otomasyon programları 

aracılığıyla birimlerin iş ve işlemleriyle ilgili çıktılara personelin ve yetkili 

mercilerin erişimlerinin sağlanıyor olması. 

 Üniversitemiz ISO9001 ve 10002 sistemleri kapsamında kurulan ve 

yürütülen, her yıl uygulanan anket çalışmaları ile interaktif Şikayet 

Yönetimi Sistemi çerçevesinde personelin ve hizmet alanların 
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değerlendirme, öneri ve sorunlarını bildirebilecekleri uygun 

mekanizmaların etkin bir biçimde kullanılması. 

 Üniversitemiz vizyon ve misyonunun yazılı olarak belirlenip tüm personele 

duyurulmuş olması. 

 Birimlerin ve alt birimlerin görev tanımlarına ilişkin tüm personele tebliğ 

edilen görev tanımı onaylarının bulunması ve ayrıca ISO 9001 kapsamında 

birimlerde görevli personelin görev tanımlarının düzenlenmiş olması. 

 Birimlerde her düzeydeki yönetici ve personel için görev tanımlarının yazılı 

olarak belirlenip ilgili personele bildirilmesi ve söz konusu görev 

tanımlarının yılda en az bir kez gözden geçiriliyor olması. 

 Birimlerin organizasyon şemalarının görev dağılımlarını ve hesap vermeye 

uygun raporlama kanallarını gösteriyor olması. 

 Birimlerin ve alt birimlerin görevlerinin Üniversitemiz misyonu ile uyumlu 

olması ve sürekli izlenerek değişikliklerin oluşması halinde gerekli 

revizyonların yapılıyor olması. 

 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek hazırlanan yıllık eğitim planları 

doğrultusunda gerekli eğitimlerin yapılıyor olması. 

  Üniversitemizde kullanılan EBYS programı, birim faaliyet raporları, 

birimlerde birim yöneticileri tarafından düzenlenen yönetim gözden 

geçirme toplantıları gibi araçlarla her düzeydeki yöneticinin verilen 

görevlerin sonucunu takip edebiliyor olması. 

 Yazılı olarak belirlenmiş görevde yükselme usullerinin mevcut olması. 

 Birimlerde yetki devirlerinin nasıl yapılacağına dair esasların yazılı olarak 

belirlendiği yetki devri yönergesinin uygulanıyor olması.  

 Üniversitemizde tüm personelin etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin 

sorumluluklarını bilmesi adına “Gebze Teknik Üniversitesi 23/12/2019 – 

23/12/2021 Dönemi Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 

nda mevcut Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi’nin kurum mensuplarının 

tamamını kapsayacak şekilde revize edilmesi hususunda öngörülmüş olan 

eylemin gerçekleşmiş olması. 

Risk Değerlendirme bileşeninde; 
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 Üniversitemizin Stratejik Planının katılımcı yöntemlerle hazırlanmış olması 

ve Kurum bütçesinin de her yıl Stratejik Plan ve Performans Programına ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanıyor olması. 

 Birimlerde yürütülen faaliyetlerin Stratejik Plan ve Performans Programıyla 

belirlenen amaç ve hedeflerle uyumunun sağlanıyor olması ve her yıl 

Stratejik Plan ve Performans Programıyla belirlenen amaç ve hedeflerin 

sonuçlarını gösterecek şekilde birim ve idare faaliyet raporlarının 

hazırlanması. 

 Birimler tarafından görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun 

spesifik hedeflerin belirlenmiş olması ve Performans Programında tüm 

hedefler için sorumlu birimlerin tespit edilmesi. 

 Kurum içinde birimler arası her türlü işbirliği ve iletişimin üst seviyede 

olması. 

Kontrol Faaliyetleri bileşeninde; 

 Birimlerin faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerine ilişkin yazılı prosedürlerin 

mevcut olması, mevzuatın güncelliğinin birimler tarafından takip edilmesi 

ve ayrıca birim yöneticileri tarafından prosedürlerin etkili ve sürekli bir 

şekilde uygulanması için birim faaliyet raporları, yönetim gözden geçirme 

toplantıları gibi araçlarla gerekli kontrollerin yapılıyor olması. 

 Birimlerde vekalet sisteminin “Gebze Teknik Üniversitesi Yazışma Usulleri, 

Yetki Devri ve İmza Yetkilileri Yönergesi” ve “Birim Vekalet Formu” ile etkin 

bir şekilde uygulanıyor olması. 

 Birimlerde kullanılan EBYS, e-bütçe, KBS gibi bilgi sistemlerine veri ve bilgi 

girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmış olup, ilgili 

sistemlere yetkili personel tarafından kişiye özel şifre ile giriş ve kullanım 

hakkının verilmiş olması. 

Bilgi ve İletişim bileşeninde; 

 Birimlerde yatay ve dikey iletişimi sağlayan etkin bir iç iletişim sisteminin 

mevcut olması. 

 Kurum genelinde Şikayet Yönetim Sistemi, Bilgi Edinme Sistemi, kurumsal 

mail ve sosyal medya hesapları gibi araçlarla dış paydaşlar ile etkin ve 

güvenilir iletişimin sağlanıyor olup, bu iletişim kanalları vasıtasıyla mevcut 
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iç ve dış iletişim sistemlerinin personelin ve/veya dış paydaşların beklenti, 

öneri ve şikayetlerini iletmelerine imkan veriyor olması. 

 Üniversitemiz genelinde tüm birimlerde kullanılan EBYS ve fiziki evrak takip 

sistemi (Kalite Yönetim Sistemi evrak takip çizelgesi) aracılığıyla iş ve 

işlemlerin kaydedilmesi ve sınıflandırılmasına elverişli elverişli, kapsamlı ve 

güncel kayıt ve dosyalama sisteminin mevcut olması. 

İzleme bileşeninde; 

 Birimlerde sürekli izleme faaliyetleri etkin olarak uygulanmakta olup, mali 

raporlar yıl bazlı olarak değerlendirilmekte ve Birim Faaliyet Raporları 

aracılığıyla üst yöneticiye bildirilmektedir. 

 Birimlerde iç kontrol sisteminin yılda bir kez, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından harcama birimlerine cevaplandırılmak üzere 

gönderilen, Kamu İç Kontrol Rehberinde var olan İç Kontrol Sistemi Soru 

Formları aracılığıyla değerlendiriliyor olması. 

 İç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik olarak İç Kontrol Sistemi 

Değerlendirme Raporu hazırlanırken yöneticilerin görüşlerine, kişi ve/veya 

kurumların talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 

raporların dikkate alınması. 

  Üniversitemiz iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sonucunda tespit 

edilen eksikliklere ve bu eksikliklerin giderilmesine ilişkin alınması gereken 

önlemlere “Gebze Teknik Üniversitesi 23/12/2019 – 23/12/2021 Dönemi 

Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” nda kapsamlı bir şekilde 

yer verilmiş olup söz konusu hususlara ilişkin Eylem Planı’nda eylemler 

öngörülmüş olması. Birimlerin yönetici ve çalışanları ile iç denetim birimi 

arasında etkin bir işbirliğinin mevcut olması. 

 

5.2 İyileştirmeye Açık Alanlar 

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 imkânı sunmaktadır. Soru formu 

birimlerimizin iç kontrol standartlarını karşılama durumlarıyla ilgili bir rapor 

hazırlanmasında da yardımcıdır ve izleme ve değerlendirme yapılabilmesini 
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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. Bu yıl harcama birimlerimize gönderilen soru 

formunda yer alan sorulara harcama birimlerimizin vermiş olduğu cevaplar 

incelendiğinde beş iç kontrol bileşeninde iyileştirmeye açık alanlara ilişkin elde edilen 

tespitlere bu bölümde yer verilmiştir. 

 

Kontrol Ortamı bileşeninde; 

 Üniversitemiz tüm personelinin iç kontrol sistemi hakkında daha fazla 

bilgiye sahip olması, iç kontrol sistemi standartlarının daha iyi 

anlaşılabilmesi ve iç kontrol sistemi konusunda farkındalığın arttırılması 

için çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda 

“Gebze Teknik Üniversitesi 23/12/2019 – 23/12/2021 Dönemi Kamu İç 

kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” nda kurum genelindeki tüm 

yönetici ve personele iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında eğitim ve 

bilgilendirme toplantıları yapılması hususunda öngörülmüş olan ancak 

pandemi dolayısıyla ertelenen eylemin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi 

gereklidir. 

 Personelin bireysel performansını izlemeye yönelik çalışmaların yapılması 

ve performans kriterlerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Risk Değerlendirme bileşeninde; 

 Kurumda risk yönetimi çalışmalarının devamlılığını sağlamak; bu konuda 

daha bilinçli olunması ve risk kavramının daha iyi anlaşılıp özümsenmesi 

için yürürlükte olan Eylem Planı’nda eylemler öngörülmüştür. Bu 

çerçevede; 

Birim bazlı çalışmalar için birim risk koordinatörleri ve bunları kurum bazında 

konsolide edecek kurum risk koordinatörleri belirlenmelidir. Risk değerlendirme 

standardı çalışmaları kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yapılan 

çalışmalardan da yararlanılarak risk strateji belgesi hayata geçirilmelidir. 
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 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birim bazlı risk analizlerinin de 

değerlendirildiği Yönetim Gözden Geçirme toplantıları yapılmaktadır. 

Ancak bu alanda yeterli güvence sağlanamamakta olduğundan risklerin 

gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel etkilierini yılda en az bir kez 

değerlendirmek üzere yıllık risk analiz raporları hazırlanmalıdır. 

 Üniversitemizde kurum bazlı riskler belirlenmemiştir. Ancak Kalite Yönetim 

Sistemi sürecinde birim bazlı risk analizi talimatına göre risk eylem planları 

oluşturulmuş olup, bu alanda makul güvence sağlanamamakta olduğundan 

risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları 

oluşturulmalıdır. 

 “Gebze Teknik Üniversitesi 23/12/2019 – 23/12/2021 Dönemi Kamu İç 

kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” nda öngörülen eylemler 

çerçevesinde yapılacak olan çalışmalarla risk kavramı soyut bir kavram 

olmaktan çıkarılarak gerçek hayata uyarlanması için yönetici ve personelde 

risk bilincinin geliştirilmesi amacıyla risk yönetimi çalışmalarına ağırlık 

verilmelidir. 

Kontrol Faaliyetleri bileşeninde; 

 Birimler tarafından görevinden ayrılan personelin yürütttüğü iş ve 

işlemlerin durumuna ilişkin olarak yeni görevlendirilen personele gerekli 

bilgi, belge ve dokümanlar verilmekte ancak devir teslim raporları 

düzenlenmesi hususunda iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilgi ve İletişim bileşeninde; 

 Üniversitemiz genelinde tüm birimlerde kullanılan EBYS ve fiziki evrak takip 

sistemi (Kalite Yönetim Sistemi evrak takip çizelgesi) aracılığıyla iş ve 

işlemlerin kaydedilmesi ve sınıflandırılmasına elverişli, kapsamlı ve güncel 

kayıt ve dosyalama sistemi mevcut olup, Devlet Arşivleri Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim 

Kurumları Saklama Süreli Dosya Planı kullanılmaktadır. Ancak fiziki 

ortamda hazırlanan evraklar için merkezi arşivin oluşturulmasına ihtiyaç 

duyulduğundan yürürlükteki Eylem Planı’nda merkez arşiv binası yapılması 

hususunda eylem öngörülmüş olup bu eylemin izlenmesi gerekmektedir. 
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İzleme bileşeninde; 

 Üniversitemizde iç kontrol sistemi konusunda farkındalık oluşturulmaya 

başlanmış olup, bu farkındalığın daha da üst seviyelere çıkarılması amacıyla 

yürürülükteki Eylem Planı’nda kurum geneli tüm yönetici ve personele iç 

kontrol sistemi ve işleyişi hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantıları 

yapılması hususunda öngörülen eylemin izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

Üniversitemizde iç kontrol sitemi üzerine bir iç denetim 

gerçekleştirilmediğinden iç denetim birimi ile iletişime geçilerek sistemin 

denetlenmesi için adımlar atılmalıdır. 

5.3 Eylem için Öneriler 

 Üniversitemizde 2022-2023 dönemlerini kapsayacak olan yeni Eylem Planı 

hazırlanırken, iç kontrol sistemi soru formları aracılığıyla yapılan 

değerlendirme sonucu tespit edilen ve yukarıda belirtilen iyileştirmeye açık 

alanlarla ilgili eylemler belirlenmeli, yürürlükte olan Eylem Planı’nda 

öngörülmüş olan eylemler gerçekleştirilmeli ve uygulama sonuçları da 

izlenmelidir. 

 Hazırlanacak olan Üniversitemiz yeni dönem Eylem Planı’nda güçlü 

yönlerimiz ile ilgili alanlarda sürekliliği devam ettirebilmeye ve etkinliği 

arttırmaya yönelik yeni eylemler belirlenmeli. 

 İç kontrol çalışmalarında karar ve irade açısından yeterli yetkinliğe sahip 

olan harcama birimleri yetkilileri ve diğer idari ve akademik personelin de 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görevlendirilmesi suretiyle İç 

Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu çalışma ekibinin güncellenmesi 

gerekmektedir. 

 

 


