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İS17

İS 17.1

İç    kontrol    sistemi,    sürekli    izleme    veya    özel   bir 

değerlendirme   yapma   veya   bu   iki   yöntem   birlikte 

kullanılarak değerlendirilmelidir.

İç kontrol sistemi 

çalışmaları devam 

etmektedir.

17.1.1.

Birimlerimizce sürekli izleme yöntemine dayalı iç kontrol sisteminin alt 

yapısı oluşturularak, gerek görülmesi halinde alternatif değerlendirme 

yöntemleri geliştirilecektir.

Üniversitemizin iç kontrol standartlarına ilişkin eylem planı kapsamında 

yapılan çalışmalarda birinci altı aylık döneme ilişkin değerlendirme 

Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar, yıl sonuna kadar yapılanlar 

ise Aralık ayının ilk haftasnın sonuna kadar SGDB'na gönderilecektir. Tüm Birimler SGDB
Değerlendirme 

Raporları
Sürekli

İS 17.2 İç  kontrolün  eksik  yönleri  ile  uygun  olmayan  kontrol 

yöntemlerinin    belirlenmesi,    bildirilmesi    ve    gerekli 

önlemlerin    alınması    konusunda    süreç    ve    yöntem 

belirlenmelidir.

İç kontrol sistemi 

çalışmaları devam 

etmektedir.

17.2.1. Sürekli izleme sonucunda tespit edilecek iç kontrolün eksik yönleri ile 

uygun olmayan kontrol yöntemleri belirlenerek gerekli önlemlerin 

alınması için süreç ve yöntemler belirlenecektir.

Tüm Birimler SGDB Değerlendirme 

Raporları ve 

Genelgeler

Sürekli

İS 17.3

İç  kontrolün  değerlendirilmesine  idarenin  birimlerinin katılımı 

sağlanmalıdır.

İç kontrol sistemi 

çalışmaları devam 

etmektedir. 17.3.1.

İç kontrol eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar ve iç kontrol 

sistemi her yıl değerlendirilecek ve değerlendirmeye ilişkin raporlar İS 

17.1.1. de belirtilen sürelerde SGDB'na gönderilecektir. Tüm Birimler SGDB

Değerlendirme 

Raporları

Sürekli

İS 17.4 İç      kontrolün      değerlendirilmesinde,      yöneticilerin 

görüşleri,  kişi ve/veya  idarelerin  talep  ve  şikâyetleri ile iç   ve   

dış   denetim   sonucunda   düzenlenen   raporlar dikkate 

alınmalıdır.

İç kontrol sistemi 

çalışmaları devam 

etmektedir.

17.4.1. İç kontrol değerlendirmeleri sırasında birim yöneticilerinin görüşleri kişi 

ve idarelerin talepleri, şikayetleri denetimler sonucunda düzenlenecek 

raporların 17.1.1. de belirtilen şekilde gönderilmesi sağlanacaktır.

Tüm Birimler SGDB Değerlendirme 

Raporları

Sürekli

İS 17.5

İç    kontrolün    değerlendirilmesi    sonucunda    alınması 

gereken   önlemler   belirlenmeli   ve   bir   eylem   planı 

çerçevesinde uygulanmalıdır.

İç kontrol sistemi 

çalışmaları devam 

etmektedir. 17.5.1.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken önlemler 

belirlenerek bir sonraki yıl uygulamaya konulacak eylem planında gerekli 

hususlara yer verilecektir. Bu önlem ve hususlarda gerekli görülenler de 

bir sonraki eylem planına dahil edilecektir.

Tüm Birimler SGDB Raporlar Her yıl

İS18

İS 18.1

İç  denetim  faaliyeti  İç  Denetim  Koordinasyon  Kurulu 

tarafından   belirlenen   standartlara   uygun   bir   şekilde 

yürütülmelidir.

Üniversitemize 2015 yılında İç Denetçi 

ataması yapılmış olup, bu konudaki 

çalışmalar kendisi tarafından 

yürütülmektedir.

İS 18.2

İç  denetim sonucunda  idare  tarafından  alınması gerekli görülen   

önlemleri   içeren   eylem   planı   hazırlanmalı, uygulanmalı ve 

izlenmelidir.

Üniversitemize 2015 yılında İç Denetçi 

ataması yapılmış olup, bu konudaki 

çalışmalar kendisi tarafından 

yürütülmektedir.

5- İZLEME

Tamamlanan 

Eylemler

İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

Üniversitemiz birimlerinin iç kontrol 

çalışmalarının ne aşamada olduğu, 

tamamlanan eylem ve çalışmaların 

tarafımıza bildirilmesine ilişkin Nisan 

2014'de yazı yazıldı, birimlerce de 

tamamlanan eylemler çıktıları ile birlikte 

Başkanlığımıza iletildi.02.05.2014 tarihinde 

ise tüm birimlere iç kontrol ortamı soru 

formu gönderilmiş,birimlerce de gerekli 

dönüşler yapıldıktan sonra,değerlendirme 

anketi yapılmıştır.2015 yılı için dekurum 

genelinde  2 adet değerlendirme  anketi 

yapıldı,değerlendirme raporu yazıldı.2016 

yılı Ağustos ayında değerlendirme anketi 

yapıldı,sonuçlar tüm birim yöneticilerine 

sunum şeklinde aktarıldı.

İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.


