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KFS7

KFS 7.1

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve 

yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla 

kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, 

koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, 

gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır.

Faaliyetler ve 

özellikle riskler için 

uygun bir kontrol 

stratejisi mevcut 

değildir.

7.1.1.

Belirlenmiş  faaliyetlerin 

gerçekleştirilebilmesi  ve 

risklerin ise ortadan 

kaldırılabilmesine yönelik uygun 

kontrol yöntemleri seçilecektir.

Tüm Birimler Personel DB SGDB Kontrol Listeleri Aralık 2014

2015-2019 dönemine ait Üniversitemizin 

stratejik planı tamamlanmış ve yayınlanmıştır.

KFS 7.2

Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç 

kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

Sistematik bir 

kontrol yapılanması 

bulunmamaktadır. 7.2.1.

Birimlerin süreç kontrolü sistemi  

oluşturulacaktır.
Tüm Birimler SGDB

Kontrol Listeleri 

ve Raporlar
Ara.17

Çalışmalar Aralık 2017 sonuna kadar 

tamamlanacaktır.

KFS 7.3

Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve 

güvenliğini sağlanmasını kapsamalıdır.

Üniversitemiz 

taşınmazlarına ilişkin 

çalışma devam 

etmektedir.

7.3.1.

Varlık kontrolü ve 

güvenilirliğinin sağlanması 

öngörülmektedir.

Yapı İşleri TDB. Tüm 

Birimler
SGDB

Sayım Tutanakları 

ve Envanter
Temmuz 2016

Yapı İşl.Dai.Bşk.lığından Üniversitemiz taşınmaz 

envanteri 08.01.2014 tarih ve 14 sayı nolu yazı 

ile Başkanlığımıza bildirildi. Düzeltmeler 

yapılarak son şekli verilecektir.

KFS 7.4

Belirlenen  kontrol  yönteminin  maliyeti  beklenen 

faydayı aşmamalıdır.

Kontrol sistemi 

oluşturulması 

çalışmaları devam 

etmektedir.

7.4.1.

Fayda maliyet analizleri 

yapılacaktır.
Tüm Birimler SGDB

Fayda-Maliyet 

Analizleri
Ara.17

Kontrol sistemi çalışmaları Aralık 2017'ekadar 

sonuçlandırılıp çalışmalarda fayda- maliyet 

analizleri sürekli dikkate alınacaktır.

KFS8

KFS 8.1
İdareler,  faaliyetleri  ile  mali  karar  ve  işlemleri 

hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.

Genel hatları 

oluşturulmuş ancak 

birimler düzeyinde 

yazılı prosedürler 

oluşturulmamıştır.

8.1.1.

Birimler faaliyet, mali karar ve 

işlemlerini yazılı hale 

getireceklerdir. Tüm Birimler SGDB

Mali İşlemlere ait 

Akış Şemaları ve 

Tablolar Aralık 2014

Üniversitemizin tüm birimlerinde görev 

tanımlamaları ve iş akış süreçleri 

tamamlanmış,birimler kendi web sayfalarında 

yapılan çalışmaları yayınlamıştır.

KFS 8.2

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar 

ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması 

aşamalarını  kapsamalıdır.

Birimler düzeyinde 

yazılı prosedürler 

oluşturulmamıştır. 8.2.1.

Prosedür ve dokümanların karar 

alma işlem ve sonuçlarını  

kapsayacak şekilde hazırlanması 

sağlanacaktır.
Tüm Birimler SGDB

İş Akış Şemaları 

ve Tablolar
Aralık 2014

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı 

için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KFS 8.3

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, 

mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir 

ve ulaşılabilir olmalıdır.

Birimler düzeyinde 

yazılı prosedürler 

oluşturulmamıştır.
8.3.1.

Prosedür ve ilgili dokümanlara  

personelin ulaşabilmesi için 

gerekli tedbirler alınacaktır.
Tüm Birimler

Genel Sekreterlik Bilgi İşlem 

D.B.

Duyurular ve 

Yönergeler
Aralık 2014

25.11.2014 tarih ve 655 sayılı yazı ile 

Bilg.İşl.Dai.Bşk.lığınca KFS 8.3 nolu standarttaki 

eylemlerin tamamlandığı ve Bilişim Politikaları 

Yönergesinin Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlandığı bildirilmiştir.
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Tamamlanan Eylemler

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
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Tamamlanan Eylemler

KFS9

KFS 9.1

Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, 

uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı 

kişilere verilmelidir.

Uygulamalar 

mevzuatta belirtildiği 

şekilde 

yürütülmektedir.

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı 

için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KFS 9.2

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı 

ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin 

yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri 

almalıdır.

Gerekli tedbirler 

genel hatlarıyla 

alınmıştır. 9.2.1.

Birimlere gerekli danışmanlık 

desteği ve bilgilendirme 

sağlanmaktadır. Tüm Birimler

Personel DB SGDB Duyurular ve 

Yönergeler
Aralık 2017

Çalışmalar Aralık 2017 sonuna 

kadar tamamlanacaktır.

KFS10

KFS 10.1

Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli  bir şekilde 

uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Sistematik bir 

kontrol yapılanması 

bulunmamaktadır.

10.1.1.

Yönetici kontrol sisteminin 

oluşturulması planlanmaktadır.

Tüm Birimler Üst Yönetim

Kontrol Raporları

Ara.17

Kontrol sistemi çalışmaları 

Aralık 2017'ekadar 

sonuçlandırılıp çalışmalarda 

fayda- maliyet analizleri sürekli 

dikkate alınacaktır.

KFS 10.2

Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve 

onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için 

gerekli talimatları vermelidir.

Sistematik bir 

kontrol yapılanması 

bulunmamaktadır. 10.2.1.

Hata ve usulsüzlüklerin 

giderilmesi için gerekli talimatlar  

hazırlanacaktır. Tüm Birimler

Personel DB SGDB

Talimatlar Sürekli

Aralık 2016'a kadar etkin bir kontrol sistemi 

çalışmasının tamamlanması planlanmaktadır.

KFS11

KFS 11.1

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden 

ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya 

mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi 

faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli 

önlemler alınmalıdır.

Mevcut personel 

dikkate alınarak 

gerekli tedbirler 

alınmaya 

çalışılmaktadır.

11.1.1.

İkiz görevlendirme sistemi ile 

faaliyetlerin sürekliliğini 

sağlamaya yönelik tedbirler 

alınacaktır. Personel DB Tüm Birimler

İkiz 

Görevlendirme 

Formları

Sürekli

Pers.Dai.Bşk.lığınca  ikiz görevlendirmelere 

ilişkin bilgilendirme yazısı tüm birimlere 

03.01.2014 tarih ve 82 sayı nolu yazı ile 

bildirildi.

KFS 11.2

Gerekli   hallerde   usulüne   uygun   olarak   vekil 

personel  görevlendirilmelidir.

Uygulamalar 

mevzuatta belirtildiği 

şekilde 

yürütülmektedir.
11.2.1.

Uygulamaya ek olarak her 

birimde asillere vekalet edecek 

personel listelerinin 

oluşturulması  sağlanacaktır.
Tüm Birimler

Personel DB SGDB

Listeler Sürekli

KFS 11.3

Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin 

durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor 

hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele 

vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

Uygulamada sorunlar 

yaşanmaktadır.

11.3.1.

Sürekliliğin sağlanması için 

görevden ayrılan personelin 

görevi ile ilgili özet raporu 

hazırlayarak idareye sunması 

sağlanacaktır.

Personel DB Tüm Birimler

İkiz 

Görevlendirme 

Formları Nisan 2014

Personel Dai.Bşk.lığınca İkiz 

görevlendirmelere ilişkin form ve yazı 

03.01.2014 tarihinde tüm birimlere 

duyuruldu.

Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
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