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GİRİŞ 

Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve 

kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına 

uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden 

düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerince iç kontrol 

sistemlerinin kurulmasını ve bunun bir unsuru olarak da idarelerin yönetim sorumluluğu 

çerçevesinde iç kontrol faaliyet ve süreçlerinin tasarlanıp uygulanmasını öngörmektedir. 

5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması 

ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların 

oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki 

alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini 

sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde iç 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 bütünü" olarak tanımlanmıştır. 

Kanunun 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amaçları; 

 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini, 

 Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
göstermesini, 

 Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 
 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini, 
 Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını 

sağlamak, 

olarak belirlenmiştir. 

Kanunda yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere iç kontrol sistemi; mali kontroller yanında 

mali olmayan diğer bütün iş yapış usullerini de bünyesinde barındıran bir yönetim modeli 

olarak tasarlanmış ve iç denetimin de bu sistemin bir parçası olduğu ifade edilmiştir. İç 

kontrolün "yönetim modeli" olarak görülmesi hususuna yapılan vurgu önemli olup iç kontrolü 

yalnızca mali boyutuyla ele alarak sistemi sadece birtakım faaliyetlerin kontrolü ve denetimi 

olarak görmek sistemin bütününe yönelik kavrayış ve algılama düzeyini olumsuz yönde 

etkileyecektir. 

İç kontrol, en alt kademe çalışandan üst yöneticiye kadar tüm kurum personelinin içinde yer 

aldığı, sadece belli bir periyoda ilişkin bir politika ya da uygulama değil, kurumun her 

seviyesinde süreklilik gösteren bir faaliyet ve devam eden bir süreç olarak algılanmalıdır. 



 

  

İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME 
SONUÇLARI RAPORU 

3 

 

 

Dolayısıyla iç kontrol kurumların iş yapış usullerine sonradan eklenen bir yapı olarak değil, 

kurumsal organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. İç kontrol, faaliyetlerin 

gerek belirlenen amaçlara gerekse ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun bir şekilde 

yürütülmesini amaçlamakta olup, bu yönüyle kurumun belirlenen amaç ve hedeflerine 

ulaşmasına yardımcı olur ve iyi işleyen bir iç kontrol sistemi amaç ve hedeflere ulaşılma 

yeteneğini makul düzeyde garanti eder. 

Bu çerçevede oluşturulan Kamu İç Kontrol Standartları idarelerin, iç kontrol sistemlerinin 

oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel 

yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir 

kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. 

Bu nedenle, Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 26.12.2007 tarihli ve 

26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Maliye 

Bakanlığının 02.12.2013 tarihli ve 70451396-24/10775 sayılı Genelgesi ve Maliye Bakanlığınca 

yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanarak, 

26.06.2009 tarihli Rektörlük Makamı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 

Hazırlanan eylem planında temel amacımız; Üniversitemizde görev alan personel verimliliğini 

ve bilgi sistemlerinin kullanımını artırmak olarak belirlenmiştir.  

İç kontrol standartlarına uyum eylem planımız uyarınca yapılan çalışmalar ve eylemlerin 

gerçekleşme durumlarını göstermek amacıyla hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

Üniversitemiz genel değerlendirme raporu hazırlanmıştır.  
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1- GENEL BİLGİLER 

1.1- İç Kontrolün Tanımı 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55’inci maddesinde iç kontrol; idarenin 

amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 

doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreç ile iç 

denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.  

1.2- İç Kontrol Sisteminin Amacı  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55 inci maddesi, Maliye 

Bakanlığının 02.12.2013 tarihli ve 70451396-24/10775 sayılı Genelgesi ve Maliye 

Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 

doğrultusunda hazırlanarak 26.06.2009 tarihli Rektörlük Makamı Onayı ile yürürlüğe 

konulan Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, gerek 

ilgili mevzuatta gerekse eylem planında 2020 Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunun 

hazırlandıktan sonra üst yöneticiye sunulması istenilmektedir. 

Başkanlığımızca yapılan gözlemler ile birimlerden yapılan bildirimlerden elde edilen 

sonuçların değerlendirilmesinin bir sonucu olarak hazırlanan Uyum Eylem Planı 

Gerçekleşme Raporu ile Planı oluşturan eylem ve faaliyetlerin gerçekleştirilme düzeyleri, 

kurum genelinde mevcut durumun tespiti ve Planın bütününe yönelik genel bir 

değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca bu Rapor, Üniversitemizde iç kontrol sisteminin kurulmasına ve sisteme işlerlik 

kazandırılmasına yönelik olarak bugüne kadar alınan mesafe sonrası sisteme yönelik güçlü 

ve zayıf yönlerin neler olduğu, standart ve kurallı yönetim ve kontrol mekanizmalarının 

oluşturulma düzeyinin değerlendirilmesi hususlarında üst yönetime değerlendirme ve 

mukayese imkanı sunabilmeyi hedeflemektedir. 

Bununla birlikte bu raporun hedefi; yürütülen eylemlerin, Üniversitemiz Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planının, iç kontrol sisteminin kurulmasına ne derece katkı 

yaptığını ortaya koymaktır.  

Ayrıca gelecek yıllarda sisteme ilişkin izleme ve değerlendirme yoluyla iç kontrol standart 

ve prosedürlerinin kurum genelinde uygulanma kabiliyetinin ölçülmesi ve elde edilen bilgi 

ve bulguların öneri ve değerlendirmeler ile birlikte üst yönetime ve tüm sorumlulara belirli 

aralıklarla raporlanması amaçlanmaktadır. 
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1.3- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI 

1.3.1-  KONTROL ORTAMI STANDARDI 

İç Kontrol sisteminin uygulanması için iyi bir kontrol ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. İyi bir 

kontrol sisteminin oluşturulması, çalışanların kontrol bilincini etkileyerek kurumun faaliyet 

tarzını belirler, organizasyon disiplin ve düzeni sağlar. 

Kanunun “Kontrolün Yapısı ve İşleyişi” başlıklı 57’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; “Yeterli ve 

etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim 

anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin 

önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, 

yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurmak suretiyle gerekli önlemler alınır.” hükmü ile 

kontrol ortamının önemine vurgu yapılmıştır.  

Ayrıca, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esasların 7’nci maddesinde, idarenin 

yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir 

yönetim anlayışına sahip olmasının esas olduğu belirtilmiştir. 

Bu düzenleme ile mesleki değerler, meslek standartları, ahlaki değerler, liyakat, kontrol 

standartları, kontrol faaliyetleri, yönetim anlayışı, organizasyon gibi iç kontrol unsurları ortaya 

konulmuş; dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve 

yeterli yöneticilerle personele verilmesi, kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma 

ortamının ve saydamlığın sağlanması, yöneticilerin katılım, görev, yetki ve sorumluluklarının 

göz önünde bulundurulması dile getirilmiştir. 

Kontrol ortamı aşaması sürecine ilişkin çalışmalar sırasıyla ve aşağıda yer alan tabloda da 

belirtildiği üzere 4 başlık altında yürütülmektedir.  

Standart Kodu ve Adı Genel Şartı Öngörülen Eylem Sayısı 

1- Etik Değerler ve Dürüstlük 6 21 

2- Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 7 15 

3- Personelin Yeterliliği ve Performansı 8 14 

4- Yetki Devri 5 6 

TOPLAM 26 56 

 

1.3.2- RİSK DEĞERLENDİRME 

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 

tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. 

Risk değerlendirme aşaması sürecinde yapılacak çalışmalar sırasıyla ve aşağıda yer alan 

tabloda belirtildiği üzere 2 başlık altında yürütülmektedir.  
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Standart Kodu ve Adı Genel Şartı Öngörülen Eylem Sayısı 

1- Planlama ve Programlama 6 12 

2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 3 4 

TOPLAM 9 16 

 

1.3.3- KONTROL FAALİYETLERİ 

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 

Kontrol faaliyetleri standartlarına yönelik çalışmalar sırasıyla ve aşağıda yer alan tabloda 

belirtildiği üzere 6 başlık altında yürütülmüştür. 
 

Standart Kodu ve Adı Genel Şartı Öngörülen Eylem Sayısı 

1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 4 6 

2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 3 6 

3- Görevler Ayrılığı 2 4 

4- Hiyerarşik Kontroller 2 4 

5- Faaliyetlerin Sürekliliği 3 4 

6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri 3 4 

TOPLAM 17 28 

 

1.3.4- BİLGİ VE İLETİŞİM 

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

ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir 

zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

Bilgi ve iletişim standartlarına yönelik çalışmalar sırasıyla ve aşağıdaki tabloda yer alan 4 

başlık altında yürütülmüştür. 
 

Standart Kodu ve Adı Genel Şartı Öngörülen Eylem Sayısı 

1- Bilgi ve İletişim 7 12 

2- Raporlama 4 5 

3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi 6 9 

4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 3 5 

TOPLAM 20 31 

 

1.3.5- İZLEME 

Kurumsal olarak tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmada, mevcut iç kontrol sisteminin ne 

ölçüde başarılı olduğunun değerlendirilmesini, aksayan yönlerin tespit edilerek gerekli 

önlemlerin alınması yönelik iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi ve 

idarelerin, fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyeti oluşturmaları sürecidir.  
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İzleme standartlarına yönelik çalışmalar sırasıyla ve aşağıdaki tabloda yer alan 2 başlık altında 

yürütülmüştür. 

Standart Kodu ve Adı Genel Şartı Öngörülen Eylem Sayısı 

1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi 5 13 

2- İç Denetim 2 3 

TOPLAM 7 16 

 

Toplam Eylem Sayısının İç Kontroller Bileşenleri İçerisinde Dağılımı: 

Bileşen Standart Genel Şart Eylem\Faaliyet 

Kontrol Ortamı 4 26 56 

Risk Değerlendirme 2 9 16 

Kontrol Faaliyetleri 6 17 28 

Bilgi ve İletişim 4 20 31 

İzleme 2 7 16 

TOPLAM 18 79 147 

 

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere eylem planında, kontrol ortamı standartları 

altında 26 genel şarta karşılık olarak 56, risk değerlendirme standartları altında 9 genel şarta 

karşılık 16, kontrol faaliyetleri standartları altında 17 genel şarta karşılık 28, bilgi ve iletişim 

standartları altında 20 genel şarta karşılık 31 ve izleme standartları altında ise 7 genel şarta 

karşılık 16 adet olmak üzere toplam 147 adet eylem ve faaliyete yer verilmiştir. 

 

2- KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM 
PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI  

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında Ocak 2020- Aralık 

2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlere yönelik geri dönüşlerden sağlanan 

bilgiler ve Başkanlığımızca yapılan izleme sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

2.1- KONTROL ORTAMI STANDARDI 

2.1.1- Etik Değer ve Dürüstlük 

Personel Davranışlarını belirleyen ve kuralların personel tarafından bilinmesinin sağlanması 

olarak genel anlamda ifade edilen iç kontrol standartları çerçevesinde, üniversitemizin mevcut 

durumunun değerlendirilmesi neticesinde; 

 KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek 

olmalıdır. 

Planda bu genel şart için “KOS 1.2.2 Birim Yöneticilerinin, Yöneticilik Formasyonlarının Geliştirilmesine 

Yönelik Eğitimler Verilecektir. ” eylemi öngörülmüştür. 
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Bu kapsamda; Kastamonu Üniversitesi’nde görevli birim yöneticilerinin yöneticilik 

formasyonlarının geliştirilmesine yönelik verilecek eğitimlerin bir programa bağlanması 

çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.1.2- Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 

İdarelerin, misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, 

personele duyurulması ve idarede uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması olarak genel 

anlamda ifade edilen iç kontrol standardı çerçevesinde Üniversitemizin mevcut durumu 

değerlendirildiğinde; 

 KOS 2.1- İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personeli 

tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.  

Planda bu genel şart için;  

 KOS 2.1.1- Kurum Yöneticilerin Kurumun Misyonunu Sahiplenmesi Sağlanacaktır.  

 KOS 2.1.2-Kurumun Misyonunun; Broşür, Web Sayfası, Pano, Bülten vb. Araçlarla 

Duyuruları Yoğunlaştırılarak Yapılacaktır.  

 KOS 2.1.3- Kurumun Misyonu, Personelin Yaptığı İşlerle İlgilendirilecektir.  

 KOS 2.1.4- Personelin Kurum Misyonunu Benimsemesi Sağlanacaktır.  

eylemleri öngörülmüştür. 

2020-2024 Yılları Stratejik Plan çalışmaları kapsamında kurumsal ve harcama birimleri 

düzeyinde misyonumuz, Üniversitemiz Web sayfasında duyurularak personelin yaptığı işlerle 

ilişkilendirilmiş, yöneticilerin misyonu sahiplenmesi, personelin ise benimsemesi sağlanmıştır.  

 

2.1.3- Personelin Yeterliliği Ve Performansı 

İdarelerin, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamaları, performansın 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almaları olarak genel anlamda ifade 

edilen iç kontrol standardı çerçevesinde, Üniversitemizin mevcut durumu 

değerlendirildiğinde; 

 

 Personelin eğitim programları ve yönetici eğitim programları uygulanarak 

Üniversitemizin yönetici ve personelinin görevlerini etkin bir şekilde yürütebilecek 

bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması hedeflenmiştir. 

 İnsan kaynakları yönetiminin, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ve Üniversitemizin 

amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak yürütüldüğü tespit 

edilmiştir. 

Ancak, yükseköğretim kurumları insan kaynaklarında nitelik ve nicelik olarak yaşanan eksiklik 

nedeniyle, bu standardın genel koşullarının kurumsal düzeyde tam anlamıyla sağlamanın 

eksiklik giderilmediği sürece fiilen imkansız olduğu ve bu nedenle ilgili standardı sağlamaya 

yönelik faaliyetlerin mevcut kadro ve bütçe imkanları çerçevesinde yerine getirebileceğini 
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belirtmek gerekir. 

 

2.1.4- Yetki Devri 

İdarelerde, yetkiler ve yetki devrinin sınırlarının açıkça belirlenmesi ve yazılı olarak bildirilmesi 

olarak ifade edilen iç kontrol standardı çerçevesinde Üniversitemizin mevcut durumu 

değerlendirildiğinde;  

Yetki devirlerinin, yasal mevzuat çerçevesinde ve kadro imkanları dahilinde yürütülmekte 

olduğu, yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birimlere yazışma yapılmak suretiyle bildirildiği, 

devredilen yetkinin önemi ve riskinin dikkate alındığı tespit edilmiştir. 

 

2.2- RİSK DEĞERLENDİRME 

 

2.2.1- Planlama ve Programlama  

 

İdarelerin faaliyetlerini amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç 

duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturup, gerekli bildirimlerde bulunmaları 

ve yerine getirdikleri faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunun sağlanması olarak 

tanımlanan iç kontrol standardının Üniversitemiz için değerlendirilmesi neticesinde; 

 

 Kurumumuzun Stratejik Plan çerçevesinde yıllık performans hedefleri ve göstergelerini 

içeren, yürütülen program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını içeren 

Performans Programının hazırlandığı, 

 Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda harcamaların etkin ve ekonomik olması 

yönünde tedbirler alınarak Üniversitemiz bütçesi hazırlandığı, 

 Faaliyetlerin etkinlik, etkililik ve verimlilik analizlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

 

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında yer alan 25 hedefe yönelik 62 adet risk ve fırsatlara 

yönelik etki ve önem derecesini değerlendirecek olanlar belirlenmiştir.  

 

Üniversitemiz amaç ve hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek risklerin tespiti ve analizi için 

periyodik dönemleri kapsayan katılımcı yöntemlerle risk değerlendirme çalışmalarının 

yapılması ve buna dayanarak risk haritası ve risk eylem planlarının oluşturularak kurumsal 

düzeyde risklerin kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Risk yönetim işlemlerinin Yönetim Bilgi Sistemi yazılımı üzerinden yapılması planlanmaktadır. 
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2.3- KONTROL FAALİYETLERİ  

İdarelerin, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve risklere karşılamaya uygun kontrol strateji ve 

yöntemlerini belirleyerek uygulamaları olarak tanımlanan standart ile ilgili Üniversitemiz 

mevcut durumu değerlendirildiğinde; 

 Mali karar ve işlemler, prosedürlerle ilgili olarak hazırlanması gerekli 

doküman\talimat\yönergeler, ön mali kontrol yönergeleri ile işlem akış şemaları 

hazırlanarak duyurulduğu, 

 Prosedürlerin tüm birimler bazında uygulanması ve güncel kalmasını sağlayacak 

çalışmaların kapsamlı bir şekilde rutin olarak yapıldığı ve harcama birimlerine 

duyurulduğu, 

 Görev ayrılığı standardı ile ilgili genel koşulların yerine getirilmesinin önündeki en 

önemli engelin, Üniversitemiz personel sayısının yetersiz olmasıdır. Bütçe Kanunları ve 

kadro politikası sonucunda yıllar içinde personel sayısında yaşanan erozyon nedeniyle, 

her faaliyet veya mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 

kontrolü görevlerinin aynı kişi tarafından yerine getirildiği, 

 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılmaların olması 

nedeniyle faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik geçici çözümler üretildiği, 

 Yürütülen görevlerde asaleten atanma koşulları bulunmayan durumlarda, personel 

mevzuatında belirtilen koşullara haiz olanlar arasından usulüne uygun olarak 

görevlendirmeler yapıldığı, 

 Bilgi teknolojilerinin günümüz standartlarına uygun kullanıldığı, 

 Verilerin bir bilgi depolama biriminde istatistiki standartlara göre düzenlenip 

korunması/arşivlenmesini teminat altına alan, kapsamlı bir yönetim bilgi sistemine 

sahip olunduğu tespit edilmiştir. 

 

2.4- BİLGİ VE İLETİŞİM 

2.4.1- Bilgi ve İletişim 

 

İdarelerin, birimler ve çalışanlarının performansını izleyebilmek, karar alma süreçlerinin sağlıklı 

bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyet sağlaması amacıyla 

uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmaları şeklinde ifade edilen standart çerçevesinde 

yapılan değerlendirme sonucunda; 

 “Yönetim Bilgi Sistemi Hakkında Çalışmalar Yapılacaktır” eyleminin 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak sorumlu personelle toplantılar düzenlenerek 

katılımcı bir anlayışla yazılımlar ihtiyaca cevap verecek ve kullanıcı dostu olacak şekilde 

planlanmıştır.  

 E-Rehberin oluşturulduğu tespit edilmiştir. 
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2.4.2- Raporlama 

İdarenin; amaç, hedef gösterge ve faaliyetleri ile bunların sonuçlarını, saydamlık ve hesap 

verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması olarak ifade edilen standart çerçevesinde 

Üniversitemiz değerlendirildiğinde; 

 Üniversitemizin her yıl amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve 

performans programlarını internet sayfamızda kamuoyuna açıkladığı, 

 Bütçelerin altı aylık dönemler itibariyle gerçekleşmeleri ve beklentilerinin web 

sayfasında yayınlandığı, 

 Kurumsal ve harcama birimi düzeyinde hazırlanan faaliyet raporlarının web sayfasında 

yayınlandığı tespit edilmiştir.  

Standardın genel koşullarının temelde sağlandığı anlaşılmakta olup, bu sistemin güncelliği ve 

kalıcılığını temin edecek tedbirler almanın yanı sıra, harcama birimleri tarafından, faaliyet 

performanslarının değerlendirilmesine yardımcı olacak, yönetim bilgi sistemi de tesis edilip, 

geliştirilecek, kurumsal düzeyde yatay ve dikey raporlama ağı ve süreçler yazılı olarak 

belirlenecektir. 

 

2.4.3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi 

İdarelerin, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerinin kaydedildiği, sınıflandırıldığı 

ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmaları olarak ifade edilen standart 

çerçevesinde Üniversitemiz değerlendirildiğinde; Kayıt ve dosyala sisteminin, kişisel verilerin 

güvenliğini ve korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandığı, ancak kurumsal düzeyde farklı 

uygulamaların söz konusu olabileceği tespit edilmiştir.  

 

2.4.4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 

İdarelerin; hata usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini 

sağlayacak yöntemleri oluşturmaları olarak ifade edilen standart çerçevesinde Üniversitemizin 

mevcut durum değerlendirildiğinde; 

Kurumumuza her türlü hata, usulsüzlük, yolsuzluk ile ilgili ihbar ve şikâyetler ile istek ve bilgi 

edinme talepleri “CİMER ve Bilgi Edinme Birimi” kanalları aracılığı ile iletilebilmektedir.  

Bunların dışında da dilekçe yolu ile de her türlü hata, usulsüzlük, yolsuzluk, istek, ihbar ve 

şikayet ile ilgili olarak başvuru mümkündür. 

Bu standarda göre, Hukuk Müşavirliğine 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi içerisinde 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile 363 adet başvuru, Kastamonu 

Üniversitesi Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile 25 adet dilekçe verilerek bilgi edinme, istek ve 

şikayet başvurularında bulunulmuş olup birimleriniz tarafından başvuru sahiplerine bilgi 

verilmiştir.  

Hukuk Müşavirliği, yapılan 388 adet başvurunun her biri için ilgili yöneticiler Üniversitemizin 

ilgili birimlerinden görüş alınmasını, gerekli olan başvurularla ilgili olarak birimlerimizden 

inceleme başlatılmasını ve incelemeler sonucu Müşavirliğe iletilen sonuçların başvuru 

sahiplerine gönderilmiş olup olmadığını kontrol ve takip etmektedirler. 
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Hukuk Müşavirliğine gönderilen tüm başvurularda gizlilik prensibine riayet edilmekte olup 

inceleme ve soruşturmaların güvenli yürütülebilmesi için hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları 

bildiren hiçbir personelin bilgisi paylaşılmamaktadır. 

Bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemenin yapılıp, birim 

yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alındığı tespit edilmiştir.  

 

2.5- İZLEME 

İdareler tarafından, iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi olarak ifade 

edilen standart temelde; kurumsal olarak tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmada, mevcut 

iç kontrol sisteminin ne ölçüde başarılı olduğunun değerlendirmesini, aksayan yönlerin tespit 

edilerek gerekli önlemlerin alınmasına yönelik olup, Üniversitemiz anılan standart 

çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda; İç kontrolün bir parçası olan ön mali kontrol 

ve diğer mali kontrol süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirildiği tespit edilmiştir. 

 

İdarelerin, fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyeti temin etmeleri olarak ifade 

edilen standart çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda; Üniversitemiz iç denetim 

koordinasyon kurulunun oluşturulma çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir.  

3- SONUÇ 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca yapılması 

gereken kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.  

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana bir eylem planı hazırlanmış ve iç kontrolü sağlamak 

üzere çeşitli eylemler gerçekleştirilmiştir.  Bu eylemlerin sonucunda iç kontrol sisteminin 

durumu hakkında genel değerlendirme yapmak üzere 2011 yılında “İç Kontrol Değerlendirme 

Raporu” hazırlanmıştır. 

 2020 yılında planda revize yapmak üzere üst yönetici tarafından 1253 sayılı genelge ile 

çalışmalar başlatılmış olup yeni eylemler belirlemek için yönlendirme kurulu ve hazırlama 

kurulu oluşturulmuştur.  

Üniversitemizin kurumsallaşmasında katkıda bulunmasının yanı sıra, iyi yönetim ve doğru 

kamu yönetimi ilkelerini hayata geçirme, örnek mevcut uygulamaları yaygınlaştırarak kalıcılığı 

sağlama ve kurumun yapılanmasını baştan aşağı tekrar gözden geçirme hususunda ilave bir 

fırsat olarak gördüğümüz iç kontrol standartlarının tespiti ve kamu kesimi tarafından 

içselleştirilmesi sonucunda hizmetlerin daha etkin ve verimli olacağı inancıyla Kastamonu 

Üniversitesi olarak bu kapsamda yürütülmesi gereken çalışmalara gereken hassasiyeti 

göstermekteyiz.  
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