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ÖNSÖZ 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 55. 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 bütünü olarak tanımlanmıştır. 

Aynı kanunun 57.maddesinde de Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin 

harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluştuğu, 

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

yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 

personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı 

faaliyetlerin önlenmesi 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 bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin 

alınması gerektiği belirtilmiştir. 

  26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması,  uygulanması, 

izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kontrol ortamı, risk değerlendirilmesi, kontrol faaliyetleri, 

bilgi ve iletişim ile izleme olmak üzere beş bileşen altında (18) standart ve bu standartlar için 

gerekli (79) genel şart belirlenmiş olup idarelerin malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu 

standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu ve  iç kontrol 

sistemlerinin bu Standartlara uyumunu sağlamak üzere yapacakları çalışmalar için eylem planı 

oluşturmaları istenmiştir. 

Kurumumuz iç kontrol sistemini oluşturma, uygulama, izleme ve geliştirme sürecini Üst 

yöneticinin liderliği ve gözetiminde, Strateji Geliştirme Başkanlığının teknik desteği ve 

koordinatörlüğü, iç denetim biriminin danışmanlığı, harcama birimlerinin katılımı ile 5018 sayılı 

Kanun hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç 

Kontrol Standartları Tebliği rehberliğinde “KOÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 
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Planını” hazırlayarak  başlatmış ve eylem planında yer verilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

süreci devam etmektedir. 

Kurumumuz amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen 

katkıyı sağlayıp sağlamadığını gözlemleyebilmek amacıyla, iç kontrol standartlarına uyum 

çerçevesinde, Kamu İç Kontrol Standartlarının “izleme” bileşeni altında yer alan “İç Kontrolün 

Değerlendirilmesi Standartı” doğrultusunda, bir önceki yıl değerlendirme sonuçları ile 

kıyaslanarak , katılımcı bir yöntemle, soru formları, iç ve dış denetim raporları, ön mali kontrole 

ilişkin veriler birlikte değerlendirilmek suretiyle hazırlanan üniversitemiz “2015 yılı İç Kontrol 

Sistemi Değerlendirme Raporu” şeffaflık ilkesine uyumla kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, 

çalışmalar aralıksız devam edecektir. 

 

 

Prof.Dr.Sadettin HÜLAGÜ 

                                                                                                        REKTÖR 
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1. GİRİŞ 

1.1. Misyon veVizyon 

1.1.1. Misyon 

 

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, 

geliştirme etkinliklerini sürdürerek sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji 

alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi 

üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına 

saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek.  

Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm 

gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 

1.1.2. Vizyon 

 

 Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür bir üniversite olmak. 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke 

ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 

 Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerlere ve insan haklarına saygılı olmak 

 Evrensel hukuk ilkelerine uymak  

 Ayırım gözetmeksizin tarafsız davranmak ve eşit hizmet vermek 

 Etik değerlere bağlı kalmak 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek 

 İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak 

 Kalite ve denetimi ilke edinmek 

 

1.1.3 Organizasyon Yapısı 

 

Kocaeli Üniversitesi’nin yönetimi, örgüt yapısı ile bunların yetki ve görevleri 2547  

sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir.  

Üniversitenin yönetim organları rektör, üniversite senatosu ve üniversite yönetim  

kuruludur. Bu organların alt birim ve bağlı merkezlerine Kocaeli Üniversitesi teşkilat  

şemasında detayları ile yer verilmiştir. 
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Şekil 1. KOÜ İDARİ VE AKADEMİK ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

C.8.1. Üniversitemizin Akademik-İdari Organizasyon Şeması  

   

  

   

   

 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

     

    

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENATO 

REKTÖR 
İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNETİM 

KURULU 

GENEL SEKRETER 

İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER 

FAKÜLTELER 
ENSTİTÜLER 

YÜKSEKOKULLAR 

ARŞ. ve UYG. 

BİRİMLERİ 

GENEL 

SEKRETERLİK 

 

*Fen Bilimleri 
*Sağlık Bilimleri 

*Sosyal Bilimler 

*Arkeometri  

*Avrs. Top. ve Ulus. İlşk. 

*Avrasya Araştırmaları 

*Başağrısı 

*Bilimsel Araştırma Projl. 

*Deneysel Tıp (DETAB) 

*Eğitim Arş. ve Gelş. 
*Engelliler 

*Gayrimenkul Hk. Sor. ve 

Çağ. Yapılanmalar 

*Görünt. ve Yazılı İlet. Tek. 
*Güzel Sanatlar Fak.Eğitim 

*Hereke Halı ve İpek Dok. 

*İ.İ.B.F. Avrupa Çalışm. 

*İ.İ.B.F. Sosyal 

Araştırmalar 

*İnvaziv Kardiyo. 

(İKAUB) 

*İş Sağlığı 

*Kablosuz Hab. ve Bilg. 

Sis. 

*Kandıra MYO Folklor 
*Kitap Basın Yayın Dağt. 

*Klinik Araştırmalar 

*Psk. Dan. ve Rehberlik 

*Şiir Etkinlikleri 

*Temiz Enerji Dön. Sist. 
*Tıp Fk. Tularemi Tn.ve 

Ted. 

*Tiyatro Etkinlikleri 

*Toplum Ruh Sağlığı 

*Ülke Dışı. Kur. Bağ. Kur. 

*Yüzey Fizikokimyası 

 

 

 

 

*Diş Hekimliği 

*Eğitim  

*Fen-Edebiyat  

*Güzel Sanatlar 

*Hukuk 

*İkt. ve İdari Bil. 

*İletişim 

*Mimar. ve 

Tasarım 

*Mühendislik 

*Teknik Eğitim 

*Teknoloji 

*Tıp 

*İlahiyat 

*Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 

 

*Barbaros Denizcilik 

*Beden Eğitimi ve Spor 

*Kandıra Uyg. Bilimler 

*Kocaeli Sağlık 

*Turizm İşlet. ve Otel. 

*Yabancı Diller 

*Ulaştırma 

 

 

*Bilgi İşlem  

*İdari ve Mali İşler 

*Kütüphane ve Doküm. 

*Öğrenci İşleri 

*Personel  

*Sağlık Kültür ve Spor 

*Strateji Geliştirme 

*Yapı İşleri ve Teknik 

MESLEK 

YÜKSEKOKULLARI 

*Adalet 

*Ali Rıza Veziroğlu 

*Arslanbey 

*Asım Kocabıyık 

*Değirmendere Ali 

Özbay 

*Kartepe Turizm ve 

Otelcilik 

*Gazanfer Bilge 

*Gölcük  

*Hereke 

*Gıda ve Tarım 

*İzmit 

*Kandıra 

*Karamürsel 

*Kartepe Atçılık 

*Kocaeli 

*Kocaeli Sağlık Hizm. 

*Köseköy 

*Hereke Ömer İsmet 

Uzunyol 

*Uzunçiftlik Nuh Çim. 

*Yahya Kaptan 

*Ford Otosan İhsaniye 

Otomotiv 

 

 

 

ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA 

MERKEZLERİ 

*Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi 

*Beden Eğitimi 

*Enformatik 

*Türk Dili 

*Yabancı Diller  

DEVLET 
KONSERVATUVARI *Alter. Yakıtlar Gelş. 

*Atatürk Dev. ve İlk. 

*Beyin Hipofiz Bezi  

*Çocuk Koruma 

*Kadın Sorunları 

*Kaynak Teknolojileri 

*Kln. ve Dnys. Arş. 

*Kök Hcr. ve Gen. Ted. 

*Lazer Teknolojileri 

*Sürekli Eğitim 

*Uzaktan Eğitim 

*Yer ve Uzay Bilimleri 

*Enerji Hukuk 

 

 

REKTÖRLÜĞE 

BAĞLI 

BÖLÜMLER 

REKTÖR 

YARDIMCILARI 

DAİRE 

BAŞKANLIKLARI 

*Hukuk Müşavirliği 

*Basın ve Halkla 

İlişkiler 

*Kültür ve Kongre 

Merkezi Müdürlüğü 

DİĞER İDARİ 

BİLİMLER 
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2. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI 

 

 Kamu İç Kontrol Standartlarının “izleme” bileşeni altında yer alan “İç Kontrolün 

Değerlendirilmesi Standartı” doğrultusunda, Maliye Bakanlığınca 07 Şubat 2014 tarihinde 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Rehberinde yer verilen soru formları Üniversitemiz Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının  Üst yönetici onaylı, 31.03.2016 tarih ve 24929 sayılı yazısı ile 

tüm birimlere cevaplanması için gönderilmiş ve birimlerden gelen cevaplar Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığınca  Kontrol ortamı, Risk değerlendirme, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletişim 

ile İzleme bileşenleri ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden (0-25 puan aralığı) en düşük, (26-50) 

düşük, (51-75) orta, (76-90) yüksek, (91-100) en yüksek seviye olduğu kabul edilerek Kamu İç 

Kontrol Standartları Tebliğinde belirtilen sıralama ve alt sıralamaya uygun biçimde, beş 

bölümden oluşan, birimler itibariyle her bir iç kontrol bileşenine ilişkin bir önceki yıl 

sonuçlarının da yer aldığı özet bilgileri içerir analiz tablolarına aşağıda yer verilmiştir.  

 

2.1 Kontrol Ortamı 

  

Kurumumuz iç kontrol sistemi kontrol ortamı bileşenine ilişkin birimler itibariyle özet 

bilgileri içerir Tablo 1’deki sonuçlara göre kontrol ortamı yeterlilik düzeyinin bir önceki yıl orta 

düzeyde iken bu yıl yüksek düzeye ulaşarak gelişme gösterdiği, iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği anlaşılmaktadır. 

 
    Tablo 1. Kontrol Ortamı                                                                                                                                         
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2
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1
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Açıklama 

1  

Strateji 

Geliştirme 

Daire Bşk. 

 

 

44 42 91,67 87,50 

Birimde bir önceki yıl çok iyi seviyede olan 

kontrol ortamının bu yıl iyi seviyede olduğu, 

yönetici ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  misyonun belirlendiği, 

organizasyon şemasının oluşturulduğu ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  iş akış 

süreçlerinin belirlendiği, kurum etiği için 

eğitim düzenlenmesi ve performansın 

değerlendirilmesi çalışmalarının   

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 
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2  
Hastane 

Başhekim. 
30 38 62,50 79,17 

Bir önceki yıl orta düzeyde olan kontrol 

ortamının bu yıl iyi düzeyde olduğu yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  ,misyon, organizasyon yapısı 

ve görev tanımlarının yapıldığı kurum 

etiğinin yerleştiği, akış süreçleri hassas 

görevlerin belirlenmesi, yetki devri,  iç 

kontrol bilgilendirme eğitimlerinin 

verilmekte olup, standartlara uyum 

çalışmaları devam etmektedir.  

  

3  
İdari ve Mali 

İşler 
35 35 72,92 72,92 

Birimde orta düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  insan 

kaynakları yönetimi ve eğitim planlaması 

çalışmalarının sürdürüldüğü   anlaşılmıştır. 

  

4  

Sağlık Kültür ve 

Spor Dairesi 

Bşk. 

32 34 66,67 70,83 

Bir önceki yıl orta düzeyde olan kontrol 

ortamının bu yıl iyi düzeyde olduğu yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı, kurum etiği, insan kaynakları 

yönetimi  çalışmalarının sürdürüldüğü   

anlaşılmıştır. 

  

5  
Öğrenci İşleri 

Daire Bşk. 
32 41 66,67 85,42 

Bir önceki yıl orta düzeyde olan kontrol 

ortamının bu yıl iyi düzeyde olduğu  yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı, hassas görevlerin tesbiti, insan 

kaynakları yönetimi ve eğitim planlaması 

çalışmalarının sürdürüldüğü   anlaşılmıştır. 

  

6  
Bilgi İşlem 

Dairesi Bşk. 
42 44 87,50 91,67 

Birimde iyi düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

personele eğitim verilmesi ve performans 

değerlendirilmesi çalışmalarının   

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

7  Kütüphane 26 37 54,17 77,08 

Bir önceki yıl orta düzeyde olan kontrol 

ortamının bu yıl iyi düzeyde olduğu yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  misyon, organizasyon yapısı 

ve görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu,  iş akış 

süreçlerinde imza ve onay mercileri, hassas 

görevler belirlenmiş geliştirmeçalışmaları 

sürdürülmektdir.  
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8  
Personel Daire 

Bşk. 
44 39 91,67 81,25 

Birimde iyi düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,   personelin 

performansının değerlendirilmesine ilişkin 

prosedürlerin oluşturulması ve iç kontrol 

eğitimleri verilmesi çalışmalarının   

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

9  
Yapı İşleri 

Daire Bşk. 
42 27 87,50 56,25 

Birimde bir önceki yıl iyi düzeyde bir kontrol 

ortamı oluşturulduğu bildirilmiş iken bu yıl 

kontrol ortamının orta düzeyde olduğu 

bildirilmiş olup yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün bilindiği, misyon, 

organizasyon yapısı ,iş akış süreçlerinin 

belirlendiği iç kontrolün içselleştirilmesi için 

eğitim verilmesi, görev tanımlarının 

yapılması,  kurum etiğinin yerleştirilmesi  ve 

hassas görevlerin belirlenmesi hususunda 

çalışmaların   sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

10  
Fen Bilimleri 

Ens. 
36 36 75,00 75,00 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin bir değişiklik 

göstermediği orta düzeyde olduğu ,yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  misyonun belirlendiği, 

organizasyon şemasının oluşturulduğu ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiğinin 

yerleştirilmesi  ve hassas görevlerin 

belirlenmesi hususunda çalışmaların   

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

11  
Sağlık Bilimleri 

Ens. 
45 45 93,75 93,75 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıl gibi çok iyi olduğu  

yönetici ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği anlaşılmaktadır.  

  

12  
Sosyal Bilimler 

Ens. 
42 45 87,50 93,75 

Birimde iyi düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi   

insan kaynakları yönetiminin personel daire 

başkanlığınca yazılı kurallara bağlanması 

gerektiği düşüncesinde olunduğu 

anlaşılmıştır.  

  

13  
Barbaros 

Denizcilik YO 
46 46 95,83 95,83 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıla değişiklik 

göstermediği çok iyi düzeyde olduğu yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği anlaşılmaktadır.  
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14  
Beden Eğitimi 

ve Spor YO. 
38 42 79,17 87,50 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin bir değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde olduğu, yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  kurum etiğinin yerleştirilmesi  ve 

hassas görevlerin belirlenmesi hususunda 

çalışmaların   sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

15  
Kocaeli Sağlık 

YO 
38 38 79,17 79,17 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin bir değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde olduğu, yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulduğu  ve  personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi   

insan kaynakları yönetiminin personel daire 

başkanlığınca yazılı kurallara bağlanması 

gerektiği düşüncesinde olunduğu 

anlaşılmıştır.  

  

16  
Turizm İşlt. ve 

Otelcilik YO 
32 41 66,67 85,42 

Bir önceki yıl orta düzeyde olan kontrol 

ortamının bu yıl iyi düzeyde olduğu yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  misyonun belirlendiği, 

organizasyon şemasının oluşturulduğu,  

görev tanımlarının yapıldığı, kurum etiğinin 

yerleştiği  ve performans değerlendirilmesine 

ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.  

  

17  
Yabancı Diller 

YO 
33 43 68,75 89,58 

Bir önceki yıl orta düzeyde olan kontrol 

ortamının bu yıl iyi düzeyde olduğu yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  misyonun belirlendiği, 

organizasyon şemasının oluşturulduğu,  

görev tanımlarının yapıldığı, kurum etiğinin 

yerleştiği  ve performans değerlendirilmesine 

ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.  

  

18  Adalet MYO 37 43 77,08 89,58 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin bir değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde olduğu, yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  yetki devirlerinin belirlenmesi ve 

performansının değerlendirilmesi,eğitim 

ihtiyacının giderilmesine ilişkin çalışmaların 

sürdürüldüğü görülmüştür.    
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19  
ALİ Rıza 

Veziroğlu MYO 
40 42 83,33 87,50 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin değişiklik 

göstermediği iyi derecede olduğu, yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği  misyon, organizasyon yapısı 

ve görev tanımlarının yapıldığı  kurum etiği 

ve göreve yönelik eğitimlerin yapıldığı 

performansın değerlendirilmesine ilişkin 

çalışmaların sürdürüldüğü anlaşılmıştır.    

  

20  Arslanbey MYO  ----- 44 0,00 91,67 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl 

çok iyi düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının yerleştiği  

anlaşılmıştır. 

  

21  
Asım Kocabıyık 

MYO 
-----  48 0,00 100,00 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl 

puansal olarak çok iyi düzeyde kontrol 

ortamı oluşturulduğu  görülmekle birlikte, 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmediğinden gerçek 

değerlendime yapılamamıştır. 

  

22  
Değirmedere Ali 

Özbay MYO 
40 37 83,33 77,08 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin değişmediği iyi 

derecede olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi  

gibi insan kaynakları yönetiminin personel 

daire başkanlığınca yazılı kurallara 

bağlanması gerektiği düşüncesinde olunduğu 

anlaşılmıştır.  

  

23  

Ford Otosan 

İhsaniye 

Otomotiv MYO 

30 43 62,50 89,58 

Birimde bir önceki yıl orta düzeyde olan 

kontrol ortamı oluşturulma düzeyinin bu yıl 

iyi düzeyde gerçekleştiği yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  

misyonun belirlendiği, organizasyon 

şemasının oluşturulduğu, görev tanımlarının 

yapılmış,  performansın değerlendirilmesi  ve 

hassas görevlerin belirlenmesi hususunda 

çalışmaların sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 
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24  
Gazanfer Bilge  

MYO 
40 41 83,33 85,42 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin değişmediği iyi 

derecede olduğu, yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi  

insan kaynakları yönetimine ilişkin 

uygulamalar olduğu ancak   personel daire 

başkanlığınca düzenleme yapılması gerektiği 

düşüncesinde olunduğu anlaşılmıştır.  

  

25  
Gıda ve Tarım 

MYO 
43 36 89,58 75,00 

Birimde bir önceki yıl orta düzeyde olan 

kontrol ortamı oluşturulma düzeyinin bu yıl 

iyi düzeyde olduğu, yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi  

insan kaynakları yönetimine ilişkin 

uygulamalar olduğu ancak   personel daire 

başkanlığınca düzenleme yapılması gerektiği 

düşüncesinde olunduğu anlaşılmıştır.  

  

26  Gölcük MYO   48 0,00 100,00 

Birimde  kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin çok iyi düzeyde olduğu, yönetici 

ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulduğu,  personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi  

insan kaynakları yönetimine ilişkin 

uygulamaların var olduğu belirtilmiştir. 

  

27  Hereke MYO 28 31 58,33 64,58 

Birimde bir önceki yıl düşük düzeyde olan 

kontrol ortamı oluşturulma düzeyinin 

rakamsal olarak bu yıl orta düzeyde 

gerçekleştiği görülmekle birlikte sorulara 

somut cevaplar verilmediğinden birimin bu 

konuda SGB ile birlikte çalışmalrını 

sürdürmesi gerektiği düşünülmektedir.  

  

28  

Hereke Ömer 

İsmet Uzunyol 

MYO 

41 41 85,42 85,42 

Birimde iyi düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi   

insan kaynakları yönetiminin  yazılı kurallara 

bağlanmadığı anlaşılmıştır.  
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29  İzmit MYO 38 39 79,17 81,25 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin değişmediği iyi 

derecede olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi   

insan kaynakları yönetimine ilişkin yazılı 

kurallar bulunmadığı anlaşılmıştır.  

  

30  Kandıra MYO 27 36 56,25 75,00 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin değişmediği orta 

düzeyde bir kontrol ortamı oluşturulduğu 

yönetici ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  misyonun belirlendiği, 

organizasyon şemasının oluşturulduğu ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  iç kontrol 

eğitimi ,kurum etiğinin yerleştirilmesi  ve 

hassas görevlerin belirlenmesi hususunda 

çalışmaların   sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

31  
Karamürsel 

MYO 
12 42 25,00 87,50 

Birimde bir önceki yıl çok düşük seviyede 

olan iç kontrol ortamı oluşturulma düzeyinin 

bu yıl iyi seviyede olduğu,  iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulduğu  ve  personelin performansının 

değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

32  
Kartepe Atçılık 

MYO 
48 48 100,00 100,00 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği çok iyi düzeyde  olduğu  

yönetici ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği anlaşılmaktadır.  

  

33  
Kartepe Turizm 

MYO 
38 41 79,17 85,42 

Birimde bir önceki yıl orta düzeyde olan 

kontrol ortamı oluşturulma düzeyinin bu yıl 

iyi düzeyde gerçekleştiği yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  

misyonun belirlendiği, organizasyon 

şemasının oluşturulduğu, görev tanımlarının 

yapılmış,  performansın değerlendirilmesi  ve 

hassas görevlerin belirlenmesi hususunda 

çalışmaların sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 
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34  Kocaeli MYO 21 21 43,75 43,75 

Birimde  kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği düşük düzeyde olduğu  Birimde 

yönetici ve personel tarafından iç kontrolün 

bilinir hale gelmesi ve uygulamaların 

yerleştirilebilmesi için iç denetim biriminin 

danışmanlığında çalışmaların hızlandırılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

  

35  
Kocaeli Sağlık 

Hiz. MYO 
40 38 83,33 79,17 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde   olduğu yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  görev 

tanımlarının yapıldığı hassas görevlerin 

belirlendiği performansın 

değerlendirilmesine ilişkin  çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır.  

  

36  Köseköy MYO 38 46 79,17 95,83 

Birimde  kontrol ortamı oluşturulma 

seviyesininbir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde olduğu, yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulduğu, iş akış şemalarında yetki devri, 

imza ve onay mercilerine yer verildiği, 

performansın değerlendirilmesine ilişkin 

yazılı kurallar olmasa da ödüllendirme 

yöntemlerinin bulunduğu,görevde yükselme 

gibi   insan kaynakları yönetiminin personel 

daire başkanlığınca yazılı kurallara 

bağlanması gerektiği düşüncesinde olunduğu 

anlaşılmıştır.  

  

37  
Uzunçiftlik Nuh 

Çimento MYO 
33 38 68,75 79,17 

Birimde bir önceki yıl orta seviyede olan 

kontrol ortamı  oluşturulma derecesinin bu 

yıl iyi seviyede olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün bilindiği,  misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı, hassas görevlerin belirlendiği, 

kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulduğu,  yetki devri ve  personelin 

performansının değerlendirilmesi,görevde 

yükselme gibi  insan kaynakları yönetimi 

çalışmalarının sürdürüldüğü  anlaşılmıştır.  

  

38  
Yahya Kaptan 

MYO 
39 35 81,25 72,92 

Birimde bir önceki yıl iyi düzeyde olan  

kontrol ortamı oluşturulma seviyesinin bu yıl 

orta seviyede olduğu, yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu, yetki 

devri  ve  personelin performansının 

değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların 

devam ettiği anlaşılmıştır.  
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39  
Diş Hekimliği 

Fak. 
36 40 75,00 83,33 

Birimde iyi düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi   

insan kaynakları yönetiminin personel daire 

başkanlığınca yazılı kurallara bağlanması 

gerektiği düşüncesinde olunduğu 

anlaşılmıştır.  

  

40  Eğitim Fak.  ------ 44 0,00 91,67 

Birimde iyi düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  ve  

personelin performansının değerlendirilmesi 

ve hassas görevlerin belirlenmesi  

çalışmalarının sürdürüldüğü anlaşılmıştır.  

  

41  
Fen Edebiyat 

Fak. 
35 40 72,92 83,33 

Birimde bir önceki yıl orta düzeyde olan  

kontrol ortamı oluşturulma seviyesinin bu yıl 

iyi düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  

misyon, organizasyon yapısı ve görev 

tanımlarının yapıldığı, hassas görevlerin 

belirlendiği,  kurum etiği ilkelerinin 

personele duyurulacağı ve  personelin 

performansının değerlendirilmesi,görevde 

yükselme gibi  gibi insan kaynakları 

yönetiminin personel daire başkanlığınca 

yazılı kurallara bağlanması gerektiği 

düşüncesinde olunduğu anlaşılmıştır.  

  

42  
Güzel Sanatlar 

Fak. 
36 41 75,00 85,42 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma 

seviyesinin bir önceki yıl orta düzeyde iken 

bu yıl iyi düzeyde olduğu, yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği,organizasyon 

yapısı ve görev tanımlarının yapıldığı,  

kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulduğu  ve misyonun belirlenmesi, 

personelin performansının değerlendirilmesi  

hususunda çalışmaların sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.  
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43  

Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 

Fak. 

 ------ 31 0,00 64,58 

Birimde düşük düzeyde bir kontrol ortamı 

oluşturulduğu yönetici ve personel tarafından 

iç kontrolün benimsendiği,  misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulacağı hassas görevlerin belirleneceği  

ve  personelin performansının 

değerlendirilmesi,görevde yükselme gibi  

gibi insan kaynakları yönetiminin personel 

daire başkanlığınca yazılı kurallara 

bağlanması gerektiği düşüncesinde olunduğu 

anlaşılmıştır.  

  

44  Hukuk Fak. 41 42 85,42 87,50 

Birimde kontrol ortamı oluşturma seviyesinin 

bir önceki yıla göre değişiklik göstermediği, 

iyi düzeyde olduğu, yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu  hassas 

görevler ve  personelin performansının 

değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır.  

  

45  
İktisadi İdari 

Bilimler Fak. 
40 48 83,33 100,00 

Birimde  kontrol ortamı oluşturulma 

seviyesinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği çok iyi düzeyde olduğu , 

yönetici ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği anlaşılmaktadır.  

  

46  İlahiyat Fak. 34 34 70,83 70,83 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma 

seviyesinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği orta düzeyde olduğu ,yeni 

kurulan bir birim olduğundan iç kontrol 

çalışmalarına başlandığı ve geliştirilmekte 

olduğu anlaşılmıştır. 

  

47  İletişim Fak. 41 44 85,42 91,67 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma seviyesi 

bir önceki yıl iyi seviyede iken bu yıl çok iyi 

düzeyde görülmekle birlikte sorulara yeterli 

cevaplar verilmediği görülmüştür. 

  

48  
Mimarlık ve 

Tasarım Fak. 
43 33 89,58 68,75 

Birimde  kontrol ortamı oluşturulma 

düzeynin bir önceki yıl iyi düzeyde iken bu 

yıl orta seviyede olduğu, yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı, çalışmaların 

geliştirilmekte olduğu anlaşılmıştır.  
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49  
Mühendislik 

Fak. 
 ----- 43 0,00 89,58 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl  

iyi düzeyde bir kontrol ortamı oluşturulduğu 

yönetici ve personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği ,misyon, 

organizasyon yapısı ve görev tanımlarının 

yapıldığı,  kurum etiği ilkelerinin personele 

duyurulduğu  ve  personelin performansının 

değerlendirilmesi  çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

  

50  Teknoloji Fak. 21 27 43,75 56,25 

Birimde  kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıl düşük düzeyde iken 

bu yıl orta düzeyde olduğu, yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsendiği,  misyon, organizasyon yapısı 

ve görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulduğu, hassas 

görevlerin belirlendiği  ve  personelin 

performansının değerlendirilmesi,görevde 

yükselme gibi  gibi insan kaynakları 

yönetiminin personel daire başkanlığınca 

yazılı kurallara bağlanması gerektiği 

düşüncesinde olunduğu anlaşılmıştır.  

  

51  Tıp Fak. 38 33 79,17 68,75 

Birimde kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıl iyi düzeyde iken bu 

yıl orta düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği,misyon, organizasyon yapısı ve 

görev tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulması,  iş akış 

süreçleri, yetki devri ve  personelin 

performansının değerlendirilmesi  hususunda 

çalışmalar sürdürülmektedir.  

  

52  Konservatuvar 36 36 75,00 75,00 

Birimde  kontrol ortamı oluşturulma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği orta düzeydeolduğu yönetici ve 

personel tarafından iç kontrolün 

benimsenmesi için eğitim verileceği,  

misyon, organizasyon yapısı ve görev 

tanımlarının yapıldığı,  kurum etiği 

ilkelerinin personele duyurulacağı hassas 

görevlerin belirleneceği  anlaşılmıştır. 

  

 

GENEL 

TOPLAM   

 

71,92 81,45   

  

      
 

   

2.2 Risk Değerlendirme 

 

 Kurumumuz  iç kontrol sistemi risk değerlendirme bileşenine ilişkin birimler itibariyle 

özet bilgileri içerir Tablo 2’deki sonuçlara göre risk değerlendirme bileşeninin yeterlilik 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik göstermediği orta düzeyde olduğu , iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.   
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Tablo 2. Risk değerlendirme                                                                                                              
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Açıklama 

 

 

 

 

 

1  
Strateji Geliştirme 

Daire Bşk. 
25  28 78,125 87.5 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği iyi 

düzeyde olduğu bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları faaliyetlere ilşkin risklerin 

belirlendiği Risk Strateji Belgei 

hazırlandıktan sonra çalışmalara devam 

edileceği anlaşılmıştır. 

2  Hastane Başhekimliği 16 20 50 62,5 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin orta 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda bazı 

risklerin belirlendiği kalite standartları 

kapsamında değerlendirme yapıldığı ancak    

iç denetim birimi danışmanlığında 

çalışmaların sürdürülmesinin daha verimli 

olacağı düşünülmektedir.  

3  
İdari ve Mali İşler 

Daire Bşk. 
12  28 37,5 87.5 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıl düşük düzeyde iken bu yıl iyi 

düzeyde olduğu bütçelerini, stratejik plan 

ve performans programlarına uygun 

hazırladıkları faaliyetlere ilişkin riskleri 

belirledikleri anlaşılmıştır.  

4  
Sağlık Kültür ve Spor 

Dairesi Bşk.  
24 26 75 81,25 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin  iyi 

düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

5  
Öğrenci İşleri Daire 

Bşk. 
26 28 81,25 87,5 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin iyi 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmalar yapıldığı, risklerin tesbit 

edildiği, izleme ve değerleme sürecine 

ilişkin çalışmalarının iç denetim birimi 

danışmanlığında gerçekleştirilmesi 

gerektiği görülmüştür.  

6  Personel Daire Bşk. 24 17 75 53,125 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin orta 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmalar yapıldığı, risklerin tesbit 

edilmesi izleme ve değerleme sürecine 

ilişkin çalışmalarının iç denetim birimi 

danışmanlığında gerçekleştirilmesi 

gerektiği görülmüştür.  
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7  
Bilgi İşlem Dairesi 

Bşk. 
30 26 93,75 81,25 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin 

puanlama oanına göre iyi düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte yapıla açıklamalardan 

iç denetim biriminden bu konuda 

danışmanlık alınması gerektiği 

düşünülmektedir. 

8  

Kütüphane ve 

Dökümantasyon 

Daire Bşk. 

29 30 90,625 93,75 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin çok 

iyi düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

9  Yapı İşleri Daire Bşk. 2 2 6,25 6,25 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişme göstermediği en 

düşük düzeyde olduğu, bütçe, stratejik plan 

ve performans programlarının hazırlanması 

hususunda SGB'den bilgi alınması ,risk 

yönetimi standartlarının iç denetim birimi 

danışmanlığında biran önce  başlatılması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

10  Fen Bilimleri Ens. 20 30 62,5 93,75 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıl orta düzeyde iken bu yıl 

rakamsal olarak düzeyin çok iyi görünüyor 

olmasına rağmen değerlendirme sorularına 

verilen cevaplardan   bütçelerinin stratejik 

plan ve performans programlarına uygun 

olarak hazırladıkları, risk yönetimi 

konusunda iç denetim birimi 

danışmanlığında çalışmaların başlatılması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

11  Sağlık Bilimleri Ens. 28 28 87,5 87,5 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin 

puanlama olarak iyi düzeyde olduğu, ancak 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmediğinden bu 

hususta iç denetim biriminden danışmanlık 

alınması gerektiği düşünülmektedir.  

12  Sosyal Bilimler Ens. 27 27 84,375 84,375 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin 

puanlama olarak iyi düzeyde olduğu, ancak 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmediğinden bu 

hususta iç denetim biriminden danışmanlık 

alınması gerektiği düşünülmektedir.  

13  
Barbaros Denizcilik 

YO 
32 32 100 100 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin çok 

iyi düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

14  
Beden Eğitimi ve 

Spor  
24 32 75 100 

Birimde bir önceki yıl orta düzeyde olan 

risk değerlendirme bileşeninin bu yıl çok 

iyi düzeyde olduğu ,bütçelerinin stratejik 

plan ve performans programlarına uygun 

olarak hazırladıkları, birim düzeyinde 

risklerin tespit edildiği ve yönetildiği 

bildirilmiştir.  
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15  Kocaeli Sağlık YO 21 20 65,625 62,5 

Birimde bir önceki yıla göre risk 

değerlendirme bileşenine ilişkin 

faaliyetlerin uygulanma düzeyinin bir 

değişiklik göstermediği, orta düzeyde 

olduğu, bütçelerinin stratejik plan ve 

performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmalar yapıldığı, risklerin tesbit 

edildiği, ancak izleme ve değerleme 

sürecine ilişkin çalışmalarının 

geliştirilmekte olduğu görülmüştür.  

16  
Turizm İşlt. ve 

Otelcilik YO 
23 29 71,875 90,625 

Birimde bir önceki yıl orta düzeyde olan 

risk değerlendirme bileşeninin bu yıl  iyi 

düzeyde olduğu ,bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, birim düzeyinde risklerin 

tespit edildiği bildirilmiştir.  

17  Yabancı Diller YO 21 19 65,625 59,375 

Birimde bir önceki yıla göre risk 

değerlendirme bileşenine ilişkin 

faaliyetlerin uygulanma düzeyinin bir 

değişiklik göstermediği, orta düzeyde 

olduğu, bütçelerinin stratejik plan ve 

performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmaların başlatılacağı belirtilmiştir.  

18  Adalet MYO 25 32 78,125 100 

Birimde bir önceki yıl iyi düzeyde olan risk 

değerlendirme bileşeninin bu yıl iyi 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmalar yapıldığı, risklerin birim 

düzeyinde tesbit edildiği izlendiği ve 

değerlendirildiği ifade edilmiştir.  

19  
ALİ Rıza Veziroğlu 

MYO 
19 22 59,375 68,75 

Birimde bir önceki yıla göre risk 

değerlendirme bileşenine ilişkin 

faaliyetlerin uygulanma düzeyinin bir 

değişiklik göstermediği, orta düzeyde 

olduğu, bütçelerinin stratejik plan ve 

performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir.  

20  Arslanbey MYO  --- 32 0 100 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl 

risk değerlendirme bileşeninin çok iyi 

düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

21  
Asım Kocabıyık 

MYO 
---- 30 0 93,75 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl 

risk değerlendirme bileşeninin puanlama 

olarak çok iyi düzeyde olduğu görülmekle 

birlikte, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 

ilişkin açıklamalara yer verilmediğinden 

gerçek değerlendime yapılamamıştır. 

22  
Değirmedere Ali 

Özbay MYO 
21 22 65,625 68,75 

Birimde  risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre bir değişiklik göstermediği 

orta düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik 

plan ve performans programlarına uygun 

olarak hazırladıkları, risk yönetimi risklerin 

belirlendiği değerleme ve izleme 

çalışmalarının devam ettiği anlaşılmıştır.  
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23  
Ford Otosan İhsaniye 

Otomotiv MYO 
19 24 59,375 75 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği 

orta düzeyde olduğu, bütçelerini, stratejik 

plan ve performans programlarının uygun 

olarak hazırladıkları, risk yönetimine ilişkin 

çalışmaların   iç denetim birimi 

danışmanlığında yürütülmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

24  Gazanfer Bilge  MYO 32 32 100 100 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin çok 

iyi düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

25  Gıda ve Tarım MYO 23 23 71,875 71,875 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği iyi 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmalar yapıldığı, risklerin tesbit 

edildiği, ancak izleme ve değerleme 

sürecine ilişkin çalışmalarının 

geliştirilmekte olduğu görülmüştür.  

26  Gölcük MYO  --- 32 0 100 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl 

risk değerlendirme bileşeninin puanlama 

olarak çok iyi düzeyde olduğu görülmekle 

birlikte sorulara somut cevaplar 

verilmediğinden gerçek bir değerlendirme 

yapılamamıştır. 

27  Hereke MYO 13 13 40,625 40,625 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği 

düşük düzeyde olduğu, bütçe, stratejik plan 

ve performans programlarının hazırlanması 

hususunda SGB'den bilgi alınması ,risk 

yönetimi standartlarının iç denetim birimi 

danışmanlığında biran önce  başlatılması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

28  
Hereke Ömer İsmet 

Uzunyol MYO 
27  22 84,375 68,75 

Birimde bir önceki yıl iyi düzeyde iken bu 

yıl orta seviyede görünen risk 

değerlendirme bileşenine ilişkin soru 

formunda açıklamalara yer verilmediğinden 

değerlendirme yapılamamıştır. 

29  İzmit MYO 18 26 56,25 81,25 

Birimde orta düzeyde olan risk 

değerlendirme bileşeninin bu yıl iyi 

düzeyde olduğu, bütçelerini , stratejik plan 

ve performans programlarına uygun 

hazırladıkları , birim düzeyinde risklerin 

belirlendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.   

30  Kandıra MYO 5 10 15,625 31,25 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği 

düşük düzeyde olduğu, bütçe, stratejik plan 

ve performans programlarının hazırlanması 

hususunda SGB'den bilgi alınması ,risk 

yönetimi standartlarının iç denetim birimi 

danışmanlığında biran önce  başlatılması 

gerektiği anlaşılmıştır.  
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31  Karamürsel MYO 0  32 0 100 

Birimde bir önceki yıl en düşük düzeyde 

olan risk değerlendirme bileşeninin bu yıl 

çok iyi düzeyde olduğu ,  bütçelerinin 

stratejik plan ve performans programlarına 

uygun olarak hazırladıkları, risk yönetimi 

konusunda çalışmalar yapıldığı, risklerin 

birim bazında tesbit edildiği, izleme ve 

değerleme sürecine ilişkin çalışmalarının 

yapıldığı anlaşılmıştır.  

32  Kartepe Atçılık MYO 32 32 100 100 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği 

çok iyi düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

33  Kartepe Turizm MYO 25 29 78,125 90,625 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin iyi 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmalar yapıldığı, risklerin tesbit 

edildiği, izleme ve değerleme sürecine 

ilişkin çalışmalarının geliştirilmekte olduğu 

görülmüştür.  

34  Kocaeli MYO  0 15 0 46,875 

Birimde bir önceki yıl en düşük seviyede 

olan risk risk değerlendirme bileşeninin bu 

yıl düşük düzeyde olduğu görülmüş 

açıklamalara yer verilmediğinden 

değerlendirme yapılamıştır.  

35  
Kocaeli Sağlık Hiz. 

MYO 
11 20 34,375 62,5 

Birimde risk değerlendirme bileşenin bir 

önceki yıl  düşük düzeyde iken bu yıl orta 

düzeyde olduğu, bütçelerini stratejik plan 

ve performans programlarına uygun 

hazırladıkları,birim bazında risk 

analizlerinin yapıldığı ve geliştirilmekte 

olduğu anlaşılmıştır.  

36  Köseköy MYO 29 32 90,625 100 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıl iyi düzeyde iken bu yıl çok iyi 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları birim bazında risk 

analizlerinin yapıldığı, personele 

duyurulduğu, risklerin izleme ve 

değerlendirme çalışmalarının sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.  

37  
Uzunçiftlik Nuh 

Çimento MYO 
17 24 53,125 75 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıl düşük düzeyde iken bu yıl orta 

düzeyde olduğu, bütçelerini, stratejik plan 

ve performans programlarına uygun 

hazırladıkları birim bazında risk 

analizlerinin ve geliştirilmekte olduğu 

anlaşılmıştır.  

38  Yahya Kaptan MYO 32 32 100 100 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği 

çok iyi düzeyde olduğu bütçelerini, stratejik 

plan ve performans programlarına uygun 

hazırladıkları birim bazında risk 

analizlerinin yapıldığı, personele 

duyurulduğu, risklerin izleme ve 

değerlendirme çalışmalarının sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.  
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39  Diş Hekimliği Fak. 21 21 65,625 65,625 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstrmediği orta 

düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda 

çalışmalar yapıldığı, risklerin tesbit 

edildiği, ancak izleme ve değerleme 

sürecine ilişkin çalışmalarının 

geliştirilmekte olduğu görülmüştür.  

40  Eğitim Fak.  --- 25 0 78,125 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olupbu yıl 

risk değerlendirme bileşeninin iyi düzeyde 

olduğu, bütçelerinin stratejik plan ve 

performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda iç 

denetim biriminden danışmanlık alınması 

gerektiği anlaşılmıştır. 

41  Fen Edebiyat Fak. 19 18 59,375 56,25 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği, 

orta düzeyde olduğu, bütçelerinin stratejik 

plan ve performans programlarına uygun 

olarak hazırladıkları,birim düzeyinde 

riskleri belirledikleri ve çalışmaların 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır.  

42  Güzel Sanatlar Fak. 30 32 93,75 100 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin  bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği, 

çok iyi düzeyde olduğu risklerin birim 

bazında belirlendiği izleme ve 

değerlendirilme çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

43  
Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fak. 
 ---- 19 0 59,375 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup,bu yıl 

risk değerlendirme bileşeninin orta düzeyde 

olduğu, bütçelerinin stratejik plan ve 

performans programlarına uygun olarak 

hazırladıkları, risk yönetimi konusunda iç 

denetim biriminden danışmanlık alınması 

gerektiği anlaşılmıştır. 

44  Hukuk Fak. 29 29 90,625 90,625 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin  bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği, 

çok iyi düzeyde olduğu risklerin birim 

bazında belirlendiği izleme ve 

değerlendirilme çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

45  
İktisadi İdari Bilimler 

Fak. 
  32 0 100 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin  bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği, 

çok iyi düzeyde olduğu risklerin birim 

bazında belirlendiği izleme ve 

değerlendirilme çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

46  İlahiyat Fak. 16 13 50 40,625 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin orta 

düzeyde olduğu ,yeni kurulan bir birim 

olduğundan iç kontrol çalışmalarına yeni 

başlandığı ve geliştirilmekte olduğu 

SGB'den destek alınması gerektiği 

anlaşılmıştır. 

47  İletişim Fak.   30 0 93,75 

Birimde risk değerlendirme bileşeni 

seviyesi rakamsal olarak çok iyi düzeyde 

görülmekle birlikte soruların sadece 

puanlama yöntemiyle cevaplandığı 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmediği görülmüştür. 
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48  
Mimarlık ve Tasarım 

Fak. 
28 22 87,5 68,75 

Birimde risk değerlendirme bileşeni iyi 

düzeyde iken bu yıl orta düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte yeterli açıklamalara yer 

verilmediğinden değerlendirme 

yapılamamıştır.   

49  Mühendislik Fak.   28 0 87,5 

Birimde risk değerlendirme bileşeni 

seviyesi rakamsal olarak iyi düzeyde 

görülmekle birlikte soruların sadece 

puanlama yöntemiyle cevaplandığı 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmediği görülmüş olup 

gerçek bir değerlendirme yapılamamıştır. 

50  Teknoloji Fak. 18 28 56,25 87,5 

Birimde risk değerlendirme bileşeni 

seviyesi bir önceki yıl orta düzeyde iken bu 

yıl iyi düzeyde olduğu, bütçelerinin 

stratejik plan ve performans programlarına 

uygun olarak hazırladıkları, birim bazında 

risklerin belirlendiği, değerleme ve izleme 

çalışmalarının devam ettiği anlaşılmıştır.  

51  Tıp Fak. 8 4 25 12,5 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği en 

düşük düzeyde olduğu, bütçe, stratejik plan 

ve performans programlarının hazırlanması 

hususunda SGB'den bilgi alınması ,risk 

yönetimi standartlarının iç denetim birimi 

danışmanlığında biran önce  başlatılması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

52  Konservatuvar 16 16 50 50 

Birimde risk değerlendirme bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği 

düşük düzeyde olduğu, bütçe, stratejik plan 

ve performans programlarının hazırlanması 

hususunda SGB'den bilgi alınması ,risk 

yönetimi standartlarının iç denetim birimi 

danışmanlığında biran önce  başlatılması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

  GENEL TOPLAM   
 

58,71 75.30 

 

 
 

 

2.3 Kontrol Faaliyetleri 

 

Kurumumuz  iç kontrol sistemi kontrol faaliyetleri bileşenine ilişkin birimler itibariyle 

özet bilgileri içerir Tablo 3’deki sonuçlara göre kontrol faaliyetlerinin  bir önceki yıl orta 

düzeyde iken bu yıl yüksek düzeye ulaşarak gelişme gösterdiği, iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 



24  

Tablo 3. Kontrol Faaliyetleri                                                                                                                                                             
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Açıklama 

1  

Strateji 

Geliştirme 

Daire Bşk. 

20 21 83,33 87,5 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre iyi düzeyde olduğu, her bir faaliyet 

ve risk için olmasa da kontrol yöntemlerinin 

var olduğu, , faaliyetlerin sürekliliği ve 

görevler ayrılığı konusunda personel 

sayısının az olması sebebi ile yeni önlemler 

alınması için çalışmaların sürdürüldüğü, 

bilgi sistemleri kontrollerinin yeterli olduğu 

görülmüştür.  

2  
Hastane 

Başhekimliği 
22 23 91,67 95,83 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği çok iyi 

düzeyde olduğu bildirilmekle birlikte 

uygulamalara ilişkin somut  açıklamalara yer 

verilmemiştir.  

3  
İdari ve Mali 

İşler Daire Bşk. 
22 23 91,67 95,83 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği çok yüksek 

düzeyde olduğu, anlaşılmakla birlikte risk 

analizleri yapıldıktan sonra 

değerlendirilmelidir.  

4  

Sağlık Kültür 

ve Spor Dairesi 

Bşk.  

22 23 91,67 95,83 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği yüksek 

düzeyde her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğu, bilgi 

sistemleri kontrollerinin yeterli olduğu 

anlaşılmaktadır. 

5  
Öğrenci İşleri 

Daire Bşk. 
19 19 79,17 79,17 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği orta 

düzeyde olduğu, her bir faaliyet ve risk için 

olmasa da kontrol yöntemlerinin var olduğu, 

faaliyetlerin sürekliliği ve görevler ayrılığı 

konusunda personel sayısının az olması 

sebebi ile yeni önlemler alınması için 

çalışmaların sürdürüldüğü, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu görülmüştür. 

6  
Personel Daire 

Bşk. 
23 17 95,83 70,83 

Birimde bir önceki yıl çok iyi seviyede olan 

kontrol faaliyetlerinin bu yıl orta derecede 

olduğu, özel kontrol stratejilerinin 

bulunmadığı, görevler ayrılığı ilkesine 

uyulduğu, vekalet sisteminin var olduğu, 

faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi, 

görevinden ayrılan personelingörevi 

devralana devir işlemlerinin yazılı 

prosedürlere bağlanacağı, bilgi sistemleri 

kontrollerinin var olduğu anlaşılmıştır.  
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7  
Bilgi İşlem 

Dairesi Bşk. 
20 22 83,33 91,67 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki yıl 

iyi düzeyde iken bu yıl çok iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğu, kontrol 

yöntemlerinin düzenli olarak gözde 

geçirildiği,görevler ayrılığıilksine uyulduğu, 

faaliyetlerin sürekliliğini etkileyecek 

konularda tedbirler alındığı, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 

8  

Kütüphane ve 

Dökümantas. 

Daire Bşk.  

22 23 91,67 95,83 

Birimde  kontrol faaliyetlerinin çok iyi 

düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

9  
Yapı İşleri 

Daire Bşk. 
14 14 58,33 58,33 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği orta 

düzeyde olduğu, bu bileşene ilişkin 

standartların birim tarafından tam olarak 

uygulamaya geçirilebilmesi için iç denetim 

biriminden danışmanlık alınması gerektiği 

düşünülmektedir. 

10  
Fen Bilimleri 

Ens. 
19 17 79,17 70,83 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği orta 

düzeyde olduğu geliştirilmeye devam 

edildiği anlaşılmaktadır.  

11  
Sağlık 

Bilimleri Ens. 
24 24 100,00 100,00 

Birimde kontrol faaliyetleri bileşeninin 

puanlama olarakçok iyi düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalara yer 

verilmemiştir. 

12  
Sosyal Bilimler 

Ens. 
24 24 100,00 100,00 

Birimde kontrol faaliyetleri bileşeninin 

puanlama olarakçok iyi düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalara yer 

verilmemiştir. 

13  
Barbaros 

Denizcilik YO 
24 24 100,00 100,00 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bu yıl da çok 

iyi düzeyde olduğu yönetici ve personel 

tarafından iç kontrolün benimsendiği,  iç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmasının 

yerleştiği anlaşılmaktadır.  

14  
Beden Eğitimi 

ve Spor YO 
21 21 87,50 87,50 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğu, 

faaliyetlerin sürekliliği ve görevler ayrılığı 

konusunda personel sayısının azolması 

sebebi ile yeni önlemler alınması için 

çalışmaların sürdürüldüğü, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu görülmüştür.  

15  
Kocaeli Sağlık 

YO 
14 13 58,33 54,17 

Birimde bir önceki yıla göre kontrol ortamı 

oluşturulma düzeyinin bir değişiklik 

göstermediği orta düzeyde olduğu, 

faaliyetlerinsürekliliğini sağlamak  üzere 

alınacak kontrol yöntemlerinin 

geliştirilmekte olduğu, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olmadığı anlaşılmıştır.  
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16  
Turizm İşlt. ve 

Otelcilik YO 
11 20 45,83 83,33 

Bir önceki yıl orta düzeyde olan kontrol 

faaliyetlerinin bu yıl uygulanma düzeyi 

puanlama olarak iyi düzeyde görülmekle 

birlikte yapılan açıklamalardan kontrol 

faaliyetlerinin SGB ile görüşülerek 

değerlendirilmesi önerilir. 

17  
Yabancı Diller 

YO 
21 20 87,50 83,33 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğu,kontrol 

faaliyetlerinin izlenmesi hususunda 

çalışmaların sürdürüldüğü anlaşılmıştır.  

18  Adalet MYO 19 21 79,17 87,50 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği puanlama 

olarak  iyi düzeyde olduğu görülmekle 

birlikte, yapılan açıklamalardan kontrol 

faaliyetlerinin SGB ile görüşülerek 

değerlendirilmesi önerilir.  

19  

ALİ Rıza 

Veziroğlu 

MYO 

17 17 70,83 70,83 

Birimde kontrol faaliyetlerinin gerçekleşme 

düzeyinin bir önceki yıla göre  bir değişiklik 

göstermediği orta düzeyde olduğu,  bu 

bileşene ilişkin standartların birim tarafından 

tam olarak uygulamaya geçirilebilmesi için 

iç denetim biriminden danışmanlık alınması 

gerektiği düşünülmektedir. 

20  
Arslanbey 

MYO 
 -------- 24 0,00 100,00 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olupbu yıl  

kontrol faaliyetlerinin çok iyi düzeyde 

olduğu yönetici ve personel tarafından iç 

kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır.  

21  

Asım 

Kocabıyık 

MYO 

    ------ 24 0,00 100,00 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl 

kontrol faaliyetleri bileşeninin puanlama 

olarak çok iyi düzeyde olduğu görülmekle 

birlikte, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 

ilişkin açıklamalara yer verilmediğinden 

gerçek değerlendirme yapılamamıştır. 

22  

Değirmedere 

Ali Özbay 

MYO 

14 13 58,33 54,17 

Birimde kontrol faaliyetlerinin gerçekleşme 

düzeyinin bir önceki yıla göre  bir değişiklik 

göstermediği orta düzeyde olduğu,  bu 

bileşene ilişkin standartların birim tarafından 

tam olarak uygulamaya geçirilebilmesi için 

iç denetim biriminden danışmanlık alınması 

gerektiği düşünülmektedir. 

23  

Ford Otosan 

İhsaniye 

Otomotiv 

MYO 

18 18 75,00 75,00 

Birimde kontrol faaliyetlerinin gerçekleşme 

düzeyinin bir önceki yıla göre  bir değişiklik 

göstermediği orta düzeyde olduğu,  bu 

bileşene ilişkin standartların birim tarafından 

tam olarak uygulamaya geçirilebilmesi için 

iç denetim biriminden danışmanlık alınması 

gerektiği düşünülmektedir. 
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24  
Gazanfer Bilge  

MYO 
20 21 83,33 87,50 

Birimde kontrol faaliyetlerinin iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğu, 

faaliyetlerin sürekliliği ve görevler ayrılığı 

konusunda personel sayısının azolması 

sebebi ile yeni önlemler alınması için 

çalışmaların sürdürüldüğü, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu görülmüştür.  

25  
Gıda ve Tarım 

MYO 
20 21 83,33 87,50 

Birimde kontrol faaliyetlerinin gerçekleşme 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde olduğu,  faaliyet ve 

riskler için kontrol yöntemlerinin var 

olduğu, faaliyetlerin sürekliliği ve görevler 

ayrılığı konusunda personel sayısının 

azolması sebebi ile yeni önlemler alınması 

için çalışmaların sürdürüldüğü, bilgi 

sistemleri kontrollerinin yeterli olduğu 

anlaşılmıştır.  

26  Gölcük MYO   24 0,00 100,00 

Birimde kontrol faaliyetleri bileşeninin 

puanlama olarak çok iyi düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalara yer 

verilmediğinden gerçek değerlendirme 

yapılamamıştır. 

27  Hereke MYO 10 17 41,67 70,83 

Birimde kontrol faaliyetleri bileşeninin bir 

önceki yıl düşük düzeyde iken bu yıl 

rakamsal olarak orta düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalara yer 

verilmediğinden gerçek değerlendirme 

yapılamamıştır. 

28  

Hereke Ömer 

İsmet Uzunyol 

MYO 

21   87,50 0,00 

Birimde  kontrol faaliyetlerinin  iyi düzeyde 

olduğu yönetici ve personel tarafından iç 

kontrolün benimsendiği,  iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır.  

29  İzmit MYO 15 20 62,50 83,33 

Birimde bir önceki yıl orta düzeyde olan 

kontrol faaliyetlerinin bu yıl iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğu, 

faaliyetlerin sürekliliği ve görevler ayrılığı 

konusunda  yeni önlemler alınması için 

çalışmaların sürdürüldüğü, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu görülmüştür.  

30  Kandıra MYO 22 20 91,67 83,33 

Birimde kontrol faaliyetleri bileşeninin bir 

önceki yıl rakamsal olarak en iyi düzeyde 

iken bu yıl iyi düzeyde olduğu görülmekle 

birlikte, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 

ilişkin açıklamalara yer verilmediğinden 

gerçek değerlendirme yapılamamıştır 

31  
Karamürsel 

MYO 
  23 0,00 95,83 

Birimde bir önceki yıl en düşük düzeyde 

olan kontrol faaliyetlerinin bu yıl çok iyi 

düzeyde olduğu, her bir faaliyet ve risk için 

olmasa da kontrol yöntemlerinin var olduğu, 

faaliyetlerin sürekliliği ve görevler ayrılığı 

konusunda önlemler alındığı bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu anlaşılmıştır.  
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32  
Kartepe Atçılık 

MYO 
24 24 100,00 100,00 

Birimde kontrol faaliyetlerinin çok iyi 

düzeyde olduğu kontrol mekanizmalarının 

uygulandığı anlaşılmıştır 

33  
Kartepe Turizm 

MYO 
21 20 87,50 83,33 

Birimde kontrol faaliyetlerinin iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğu, 

faaliyetlerin sürekliliği ve görevler ayrılığı 

konusunda personel sayısının azolması 

sebebi ile yeni önlemler alınması için 

çalışmaların sürdürüldüğü, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu görülmüştür.  

34  Kocaeli MYO 10 8 41,67 33,33 

Birimde kontrol faaliyetleri bileşeninin bir 

önceki yıla göre değişiklik göstermediği 

düşük düzeyde olduğu  faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalara yer 

verilmediği, bu konuda SGB ve iç denetim 

biriminden yardım alınması gerektiği 

düşünülmektedir.  

35  
Kocaeli Sağlık 

Hiz. MYO 
22 13 91,67 54,17 

Birimde bir önceki yıl çok iyi düzeyde olan 

kontrol faaliyetlerinin bu yıl orta düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da fayda ve maliyet analizi yapılarak kontrol 

yöntemleri belirlendiği faaliyetlerin 

yapılmasına ilişkin iş akış şemalarının var 

olduğu faaliyetlerinin sürekliliğinin 

sağlanması adına geçici nedenlerle görevden 

ayrılan personelin yerine bakacak 

personellerin iş akış şemalarında 

belirlendiği, vekalet edecek personellere 

görev tanımlarında yer verildiği, uzun süreli 

ayrılmalarda yazılı devir teslim yapılmadığı, 

bilgi sistemleri kontrollerinin bulunmadığı 

anlaşılmıştır.    

36  Köseköy MYO 22 24 91,67 100,00 

Birimde  kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği çok iyi 

düzeyde olduğu, sorulara somut cevaplar 

verilmediği  görülmüştür. 

37  

Uzunçiftlik 

Nuh Çimento 

MYO 

14 13 58,33 54,17 

Birimde  kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği orta 

düzeyde olduğu sorulara verilen cevaplarda 

açıklamalara yer verilmediği geliştirilmekte 

olduğu bilgisine yer verildiği görülmüştür. 

38  
Yahya Kaptan 

MYO 
24 24 100,00 100,00 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği rakamsal 

olarak çok iyi düzeydeolduğu görülmekle 

birlikte  yapılan açıklamalarda somut 

cevaplara yer verilmemiştir. 

39  
Diş Hekimliği 

Fak. 
20 14 83,33 58,33 

Birimde kontrol faaliyetlerinin 

gerçekleştirilme düzeyi iyi düzeyde iken, bu 

yıl orta düzeyde olduğu, her bir faaliyet ve 

risk için olmasa da kontrol yöntemlerinin var 

olduğu, faaliyetlerin etkinliği ile süreç 

kontrolü ve   faaliyetlerin sürekliliği ve 

görevler ayrılığı konusunda personel 

sayısının azolması sebebi ile yeni önlemler 

alınması için çalışmaların sürdürüldüğü, 

bilgi sistemleri kontrollerinin olmadığı 

anlaşılmıştır.  
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40  Eğitim Fak.  ------ 20 0,00 83,33 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup, bu yıl  

kontrol faaliyetlerinin iyi düzeyde olduğu, 

her bir faaliyet ve risk için olmasa da kontrol 

yöntemlerinin var olduğu, faaliyetlerin 

kanun, yönetmelik ve yönergeler ve iş akış 

süreçleri çerçevesinde yürütüldüğü, görev 

tanım formlarında yetki ve sorumluluklara 

yer verildiği, faaliyetlerin sürekliliğinin 

sağlanması hususuda özel önlemler 

alınmadığı, 2547 sayılı kanuna vekaleten 

görevlendirme yapıldığı, bilgi sistemleri 

kontrollerinin yeterli olduğu belirtilmiştir.  

41  
Fen Edebiyat 

Fak. 
19 19 79,17 79,17 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği iyi 

derecede olduğu faaliyetlere ilişkin kontrol 

yöntemlerinin geliştirilmeye çalışıldığı, 

görevler ayrılığı ilkesine uyulduğu, bilgi 

sistemleri kontrollerinin var olduğu 

belirtilmiştir.    

42  
Güzel Sanatlar 

Fak. 
21 21 87,50 87,50 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol yöntemlerinin var olduğuna 

ilişkin somut verilere dayanmayan 

açıklamalara yer verilmemiştir. 

43  

Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 

Fak. 

  18 0,00 75,00 

Birimde  kontrol faaliyetlerinin orta düzeyde 

olduğu ,faaliyetler üzerinde süreç kontrolü 

yapıldığı, iş akış şemaları ve görev tanım 

formlarında görev yetki ve sorumluluklara 

yer verildiği bilgi sistemi kontrollerinin var 

olduğu  belirtilmiştir. 

44  Hukuk Fak. 24 24 100,00 100,00 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği çok iyi 

düzeyde olduğu,  faaliyet ve riskler için  

fayda ve maliyet analizi yapılarak kontrol 

yöntemlerinin belirlendiği faaliyetlerin 

yapılmasına ilişkin iş akış şemalarının var 

olduğu faaliyetlerinin sürekliliğinin 

sağlanması adına geçici nedenlerle görevden 

ayrılan personelin yerine bakacak 

personellerin iş akış şemalarında 

belirlendiği, görevden ayrılan personelin iş 

ve işlemleri rapor ederek devir teslim 

yapıldığı, bilgi sistemleri kontrollerinin var 

olduğu anlaşılmıştır.    

45  
İktisadi İdari 

Bilimler Fak. 
  24 0,00 100,00 

Birimde  kontrol faaliyetlerinin çok iyi 

düzeyde olduğu faaliyet ve risklere ilişkin 

kontrol yöntemlerinin var olduğu, fayda 

maliyet analizinin yapıldığı, görev tanım 

formlarında yetki görev ve sorumluluklara 

ve gereğinde vekil olarak 

görevlendirileceklere yer verildiği, bilgi 

sistemleri kontrollerinin var olduğu, 

faaliyetlerinin sürekliliğini sağlanması 

hususunda personele ihtiyaç duyulduğuna 

ilişkin insan kaynaklarına bilgi verildiği 

belirtilmiştir. 
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46  İlahiyat Fak. 11 17 45,83 70,83 

Birimde bir önceki yıl düşük düzeyde olan 

kontrol faaliyetlerinin bu yıl orta düzeyde 

olduğu, faaliyetlere ilişkin işlem öncesi ve 

sonrası süreç kontrolü yapıldığı, bilgi 

sistemleri kontrollerinin var olduğu, 

faaliyetlrin sürekliliğinin sağlanabilmesi 

hususunda personel yetersizliğine ilişkin 

insan kaynklarının çözüm ürettiği, görevler 

ayrılığı ve görevden ayrılan personelin iş ve 

işlemlerine ilişkin rapor hazırlanması 

hususunda posedürlerin geliştirilmekte 

olduğu belirtilmiştir. 

47  İletişim Fak.   23 0,00 95,83 

Bir önceki yıl en düşük düzeyde olan  

kontrol faaliyetlerinin bu yıl çok iyi düzeyde 

olduğu, her bir faaliyet ve risk için olmasa 

da kontrol faaliyetlerinin var olduğu, fayda 

maliyet analizi yapıldığı, bilgi sistemleri 

kontrollerinin var olduğu belirtilmiştir. 

48  
Mimarlık ve 

Tasarım Fak. 
24 24 100,00 100,00 

Birimde bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermeyen  kontrol faaliyetlerinin çok iyi 

düzeyde olduğu görülmüş ayrıntılı 

açıklamalara yer verilmemiştir. 

49  
Mühendislik 

Fak. 
  24 0,00 100,00 

Bir önceki yıl cevap verilmemiş olup bu yıl   

kontrol faaliyetlerinin rakamsal olarak çok 

iyi düzeyde olduğu görülmekle birlikte 

sorulara verilen cevaplarda açıklamalara yer 

verilmemiştir.  

50  Teknoloji Fak. 11 11 45,83 45,83 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği düşük 

düzeyde olduğu iç denetim biriminden 

danışmanlık alınması gerektiği 

düşünülmektedir.  

51  Tıp Fak. 18 15 75,00 62,50 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediğiorta 

düzeyde olduğu özel kontrol yöntemlerinin 

bulunmadığı yasa ve yönetmelikler 

çerçevesinde yürütüldüğü belitilmiştir.  

52  Konservatuvar 18 18 75,00 75,00 

Birimde kontrol faaliyetlerinin bir önceki 

yıla göre değişiklik göstermediği orta 

düzeyde olup geliştirilmekte olduğu 

belirtilmiştir.  

  
GENEL 

TOPLAM 
  

 
67,71 81,01 
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2.4 Bilgi ve İletişim  

 

 Kurumumuz  iç kontrol sistemi bilgi ve iletişim bileşenine ilişkin birimler itibariyle özet 

bilgileri içerir Tablo 4’deki sonuçlara göre kontrol ortamı yeterlilik düzeyinin bir önceki yıl orta 

düzeyde iken bu yıl yüksek düzeye ulaşarak gelişme gösterdiği, iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmasının yerleştiği anlaşılmaktadır. 

 Tablo 4. Bilgi ve İletişim 
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Açıklama 

    

1  
Strateji Geliştirme 

Daire Bşk. 
21  21 95,45 95,45 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla 

değişiklik göstermediği çok  

iyi derecede olduğu e-posta, 

EBYS,Kurum web sayfası, tel 

ile iletişim sağlandığı,Kurum 

arşivi bulunduğu, yönetim 

bilgi sistemlerinin olmadığı, 

ihbar sistemlerinin yazılı 

kuralları olmadığı 

anlaşılmıştır.  

    

2  
Hastane 

Başhekimliği 
16 21 72,73 95,45 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

seviyesinin  bir önceki yıl orta 

düzeyde iken bu yıl çok iyi 

seviyede gerçekleştirildiği 

belirtilmiş ancak yeterli 

açıklamalara yer verilmemiştir. 

    

3  
İdari ve Mali İşler 

Daire Bşk. 
15   68,18 0,00 

bilgi ve iletişim standartlarının 

orta derecede olduğu 

çalışmaların hızlandırılması 

gerektiği anlaşılmıştır. 

    

4  
Sağlık Kültür ve 

Spor Dairesi Bşk.  
22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu anlaşılmıştır.  

    

5  
Öğrenci İşleri Daire 

Bşk. 
18 18 81,82 81,82 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin  iyi derecede olduğu 

anlaşılmıştır.  

    

6  Personel Daire Bşk. 22 17 100,00 77,27 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin geçen yıl çok iyi 

iken bu yıl  iyi derecede 

olduğu ihbar sistemi 

çalışmalarının sürdürüldüğü 
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bildirilmiştir.  

7  
Bilgi İşlem Dairesi 

Bşk. 
22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu anlaşılmıştır.  

    

8  

Kütüphane ve 

Dökümantasyon 

Daire Bşk. 

21 22 95,45 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu anlaşılmıştır.  

    

9  Yapı İşleri 12 12 54,55 54,55 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği orta 

derecede olduğu geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmıştır.  

    

10  Fen Bilimleri Ens. 20 20 90,91 90,91 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği iyi 

derecede olduğu geliştirilmeye 

devam edildiği anlaşılmıştır.  

    

11  
Sağlık Bilimleri 

Ens. 
22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuru iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin puanlama olarak çok 

iyi düzeyde olduğu görülmekle 

birlikte, yeterli açıklamalara 

yer verilmemiştir. 

    

12  
Sosyal Bilimler 

Ens. 
22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuru iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin puanlama olarak çok 

iyi düzeyde olduğu görülmekle 

birlikte, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmemiştir. 

    

13  
Barbaros Denizcilik 

YO. 
22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bu yıl da çok  iyi 

derecede olduğu anlaşılmıştır.  

    

14  
Beden Eğitimi ve 

Spor YO. 
20 22 90,91 100,00 

Birimde  bir önceki yıl iyi 

derecede olan  bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bu yıl çok iyi olduğu 

elektronik belge yönetim 

sistemi ve arşivleme sistemleri 

ile yazılı prosedürleri olmasa 

da ihbar sistemlerinin olduğu 

bildirilmiştir. 
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15  Kocaeli Sağlık YO 18 18 81,82 81,82 

Birimde bir önceki yıla göre 

bilgi ve iletişim unsuruna 

ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde 

olduğu  yönetim bilgi sistemi 

ve yatay-dikey  iletişim 

konusunda iyileştirme 

çalışmalarının sürdürülmekte 

olduğu anlaşılmıştır.  

    

16  
Turizm İşlt. ve 

Otelcilik YO 
14 22 63,64 100,00 

Birimde bir önceki yıla göre 

bilgi ve iletişim unsuruna 

ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir değişiklik 

göstermediği iyi düzeyde 

olduğu  yönetim bilgi sistemi 

ve yatay-dikey  iletişim 

konusunda iyileştirme 

çalışmalarının sürdürülmekte 

olduğu anlaşılmıştır.  

    

17  Yabancı Diller YO 20 21 90,91 95,45 

Birimde bir önceki yılda aynı 

olan  bilgi ve iletişim unsuruna 

ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok iyi olduğu 

anlaşılmıştır. 

    

18  Adalet MYO 17 22 77,27 100,00 

Bir önceki yıl iyi düzeyde olan 

bilgi ve iletişim unsuruna 

ilişkin iç kontrol 

standartlarının bu yıl 

uygulanma düzeyi puanlama 

olarak çok iyi düzeyde 

görülmekle birlikte yapılan 

açıklamalardan  faaliyetlerinin 

SGB ile görüşülerek 

değerlendirilmesi önerilir. 

    

19  
ALİ Rıza Veziroğlu 

MYO 
20 20 90,91 90,91 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği 

puanlama olarak çok iyi 

derecede olduğu görülmekle 

birlikte yapılan açıklamalardan  

faaliyetlerin SGB ile 

görüşülerek değerlendirilmesi 

önerilir. 

    

20  Arslanbey MYO  ------ 22 0,00 100,00 

Bir öceki yıl cevap verilmemiş 

olup,bu yıl 

 bilgi ve iletişim unsuruna 

ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu anlaşılmıştır.  
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21  
Asım Kocabıyık 

MYO 
 ------- 19 0,00 86,36 

Bir öceki yıl cevap verilmemiş 

olup,bu yıl 

 bilgi ve iletişim unsuruna 

ilişkin iç kontrol 

standartlarının puanlama 

olarak çok iyi düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, 

faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer 

verilmediğinden gerçek 

değerlendime yapılamamıştır. 

    

22  
Değirmedere Ali 

Özbay MYO 
18 16 81,82 72,73 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği orta 

derecede olduğu görülmekle 

birlikte yapılan açıklamalardan  

faaliyetlerin SGB ile 

görüşülerek değerlendirilmesi 

önerilir. 

    

23  

Ford Otosan 

İhsaniye Otomotiv 

MYO 

18 22 81,82 100,00 

Birimde bir önceki yıl bilgi ve 

iletişim unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının iyi 

derecede olan uygulanma 

düzeyinin bu yıl çok iyi 

düzeyde olduğu belirtilmiştir.  

    

24  
Gazanfer Bilge  

MYO 
22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu anlaşılmıştır.  

    

25  
Gıda ve Tarım 

MYO 
20 19 90,91 86,36 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği iyi 

derecede olduğu elektronik 

belge yönetim 

sistemi,arşivleme, ihbar, 

elektronik haberleşme 

sistemlerinin olduğu 

güvenliklerinin sağlandığı ve 

geliştirilmeye devam edildiği 

anlaşılmıştır. 

    

26  Gölcük MYO   22 0,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu görülmekle birlikte, 

faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer 

verilmediğinden gerçek 

değerlendirme yapılamamıştır.  

    



35  

27  Hereke MYO 8 17 36,36 77,27 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl düşük 

düzeyde iken bu yıl rakamsal 

olarak orta düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, 

faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer 

verilmediğinden gerçek 

değerlendirme yapılamamıştır. 

    

28  
Hereke Ömer İsmet 

Uzunyol MYO 
20  20 90,91 90,91 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin  bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği iyi 

derecede olduğu anlaşılmakla 

birlikte açıklamalara yer 

verilmemiştir.  

    

29  İzmit MYO 18 21 81,82 95,45 

Birimde bir önceki yıl iyi 

derecede olan bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinini bu yılçok  iyi 

derecede olduğu  yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde birim 

web sayfası ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetlerin değerlendirildiği, 

bilgi sistemlerinin var olduğu 

anlaşılmıştır.  

    

30  Kandıra MYO 18 18 81,82 81,82 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin  bir önceki yıla 

göredeğişiklik göstermediği 

orta derecede olduğu,  

elektronik belge yönetim 

sistemi ve arşivleme sistemleri 

ile yazılı prosedürleri olmasa 

da ihbar sistemlerinin olduğu 

iyileştirme çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır.  

    

31  Karamürsel MYO 10 22 45,45 100,00 

Birimde bir önceki yıl en 

düşük düzeyde olan bilgi ve 

iletişim unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uy 

gulanma düzeyinini bu yıl çok 

iyi derecede olduğu   iç ve dış 

iletişimin etkin şekilde 

sağlandığı elektronik belge 

yönetim sistemi ve arşivleme 

sistemleri ile yazılı 

prosedürleri olmasa da ihbar 

sistemlerinin olduğu 

anlaşılmıştır.   
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32  
Kartepe Atçılık 

MYO 
22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişmediği çok iyi derecede 

olduğu  yatay ve dikey iç ve 

dış iletişimde birim web 

sayfası ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetlerin değerlendirildiği, 

bilgi sistemlerinin var olduğu 

anlaşılmıştır. 

    

33  
Kartepe Turizm 

MYO 
20 22 90,91 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği çok iyi 

düzeyde  olduğu  elektronik 

belge yönetim sistemi ve 

arşivleme ve bilgi sistemleri ile 

yazılı prosedürleri olmasa da 

ihbar sistemlerinin olduğu 

iyileştirme çalışmalarının 

sürdürülmekte olduğu 

anlaşılmıştır.  

    

34  Kocaeli MYO 6 10 27,27 45,45 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği düşük 

düzeyde  olduğu, soruların 

sadece puanlama yöntemiyle 

cevaplandığı faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmediği 

görülmüştür.  

    

35  
Kocaeli Sağlık Hiz. 

MYO 
19 18 86,36 81,82 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği iyi 

düzeyde  olduğu  yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde 

elektronik haberleşme 

kullanıldığı, arşivleme, kayıt 

ve dosyalama sistemlerine 

ilişkin elektonik belge yönetim 

sisteminin var olduğu, standart 

dosya planına göre hareket 

edildiği,ihbar ve şikayetlerin 

bildirilmsi, bilgi sistemleri ile 

raporlamaların yapılmasına 

ilişkin prosedürlerin 

belirlenmesi çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır 
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36  Köseköy MYO 18 22 81,82 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl iyi 

düzeyde iken bu yıl çok iyi 

düzeyde olduğu, yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde birim 

web sayfası ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetlerin değerlendirildiği, 

bilgi sistemlerinin var olduğu 

anlaşılmıştır.      

    

37  
Uzunçiftlik Nuh 

Çimento MYO 
11 19 50,00 86,36 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl düşük 

düzeyde iken bu yıl iyi 

düzeyde olduğu  yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde 

elektronik haberleşme 

kullanıldığı, arşivleme, kayıt 

ve dosyalama sistemlerine 

ilişkin elektonik belge yönetim 

sisteminin var olduğu, standart 

dosya planına göre hareket 

edildiği,ihbar ve şikayetlerin 

bildirilmsi, bilgi sistemleri ile 

raporlamaların yapılmasına 

ilişkin prosedürlerin 

belirlenmesi çalışmalarının 

sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

    

38  
Yahya Kaptan 

MYO 
20 20 90,91 90,91 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği çok iyi 

derecede olduğu  yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde sözlü 

iletişim ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetlerin bildirilmsine 

ilişkin çalışmaların 

geliştirilmekte olduğu 

anlaşılmıştır. 
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39  Diş Hekimliği Fak. 21 18 95,45 81,82 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl çok  

iyi derecede iken bu yıl iyi 

düzeyde olduğu yatay ve dikey 

iç ve dış iletişimde sözlü 

iletişim ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı,  

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği, ihbar ve 

şikayetler için yazılı kuralları 

olduğu, yönetim bilgi 

sistemlerinin mevcut olmadığı  

anlaşılmıştır.  

    

40  Eğitim Fak.   21 0,00 95,45 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin  çok  iyi derecede 

olduğu, yatay ve dikey iç ve 

dış iletişimde birim web 

sayfası ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetler ile ilgili 

bilgilendirme yapıldığı 

anlaşılmıştır. 

    

41  Fen Edebiyat Fak. 12 12 54,55 54,55 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği orta 

derecede olduğu  yatay ve 

dikey iç ve dış iletişim 

kanalları, bilgi sistemleri ile 

ihbar ve şikayet sistemlerinin 

geliştirilmekte olduğu,  

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği 

anlaşılmıştır. 
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42  Güzel Sanatlar Fak. 20 20 90,91 90,91 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği çok iyi 

derecede olduğu  yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde sözlü 

iletişim ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetler ile ilgili 

bilgilendirme yapıldığı ,Bilgi 

edinme kanuna göre bilgi 

verilmesi çalışmalarının 

geliştirilmekte olduğu 

anlaşılmıştır. 

    

43  
Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fak. 
  19 0,00 86,36 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin  iyi derecede olduğu 

elektronik haberleşme, 

elk.belge yönetim sistemi 

kullanıldığı, ihbar, arşiv ve 

bilgi sistemi çalışmalarının 

geliştirilmekte olduğu  

anlaşılmıştır.  

    

44  Hukuk Fak. 22 22 100,00 100,00 

Birimde bir önceki yıla göre 

bilgi ve iletişim unsuruna 

ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin değişmediği çok  iyi 

derecede olduğu anlaşılmıştır.  

    

45  
İktisadi İdari 

Bilimler Fak. 
  22 0,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu anlaşılmıştır.  

    

46  İlahiyat Fak. 11 18 50,00 81,82 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl düşük 

derecede iken bu yıl iyi 

derecede olduğu  yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde birim 

web sayfası ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetlerin değerlendirildiği, 

bilgi sistemleri ile raporlama 

ağının yazılı olarak 

belirlenmesine ilişkin 

işlemlerin sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.  

    



40  

47  İletişim Fak.   22 0,00 100,00 

Bir önceki yıl en düşük 

düzeyde olan  bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

seviyesi bu yıl rakamsal olarak 

çok iyi düzeyde görülmekle 

birlikte soruların sadece 

puanlama yöntemiyle 

cevaplandığı faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmediği 

görülmüştür. 

    

48  
Mimarlık ve 

Tasarım Fak. 
20 20 90,91 90,91 

Bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermeyen bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu görülmüş açıklmalara 

yer verilmemiştir.  

    

49  Mühendislik Fak. 20 20 90,91 90,91 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede 

olduğu yatay ve dikey iç ve dış 

iletişimde birim web sayfası ve 

elektronik haberleşme 

kullanıldığı, arşivleme, kayıt 

ve dosyalama sistemlerine 

ilişkin elektonik belge yönetim 

sisteminin var olduğu, standart 

dosya planına göre hareket 

edildiği,ihbar ve şikayetlerin 

değerlendirildiği anlaşılmıştır.  

    

50  Teknoloji Fak. 19 20 86,36 90,91 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl iyi 

seviyede iken bu yıl çok  iyi 

derecede olduğu, yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde birim 

web sayfası ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetler ile ilgili 

bilgilendirme yapıldığı 

anlaşılmıştır. 
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51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fak. 21 21 95,45 95,45 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl iyi 

seviyede iken bu yıl çok  iyi 

derecede olduğu, yatay ve 

dikey iç ve dış iletişimde birim 

web sayfası ve elektronik 

haberleşme kullanıldığı, 

arşivleme, kayıt ve dosyalama 

sistemlerine ilişkin elektonik 

belge yönetim sisteminin var 

olduğu, standart dosya planına 

göre hareket edildiği,ihbar ve 

şikayetler ile ilgili 

bilgilendirme yapıldığı 

anlaşılmıştır. 

    

52  Konservatuvar 22 22 100,00 100,00 

Birimde bilgi ve iletişim 

unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği 

rakamsal olarak çok  iyi 

derecede olduğu görülmüş 

olup, sorulara cevap verilirken 

faaliyetlerin nasıl yapıldığına 

ilişkin somut  açıklamalara yer 

verilmemiştir.  

    
 

GENEL TOPLAM   
 

71,85 85,23   

     

 

2.5 İzleme 

 

Kurumumuz  iç kontrol sistemi izleme bileşenine ilişkin birimler itibariyle özet bilgileri 

içerir Tablo 2’deki sonuçlara göre izleme bileşeninin yeterlilik düzeyinin bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği orta düzeyde olduğu , iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya 

başladığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.   

 

Tablo 5. İzleme 
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Açıklama 

1 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Bşk. 

12  12 85,71 85,71 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi derecede olduğu 

katılımcı yöntemlerle, iç denetim 

biriminin işbirliği ile izleme faaliyetleri 

sürdürülmektedir.  
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2 
Hastane 

Başhekimliği 
12 12 85,71 85,71 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi derecede olduğu  

anlaşılmış, açıklamlara yer 

verilmemiştir.  

 

3 

İdari ve Mali 

İşler Daire Bşk. 
14   100,00 0,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede olduğu 

anlaşılmıştır.  

4 
Sağlık Kültür ve 

Spor Dairesi Bşk.  
14 14 100,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği çok  iyi derecede olduğu 

katılımcı yöntemlerle, iç denetim 

biriminin işbirliği ile izleme faaliyetleri 

sürdürüldüğü  anlaşılmıştır.  

5 
Öğrenci İşleri 

Daire Bşk. 
10 12 71,43 85,71 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl orta derecede 

iken bu yıl  yüksek seviyede olduğu 

izleme konusunda iç denetim 

birimindendanışmanlık alınması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

6 
Personel Daire 

Bşk. 
12 8 85,71 57,14 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyi bir önceki yıl iyi derecede iken 

bu yıl orta düzeyde olduğu bildirilmiş 

olup bu konuda iç denetim biriminden 

danışmanlık alınması gerektiği 

düşünülmektedir.  

7 
Bilgi İşlem 

Dairesi Bşk. 
12 12 85,71 85,71 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin  iyi derecede olduğu 

anlaşılmıştır.  

8 
Kütüphane ve 

Döküm.Dair. Bşk 
12 13 85,71 92,86 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede olduğu 

anlaşılmıştır.  

9 
Yapı İşleri Daire 

Bşk. 
8 8 57,14 57,14 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği ,orta derecede olduğu, 

geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.  

10 
Fen Bilimleri 

Ens. 
12 13 85,71 92,86 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl iyi derecede 

iken bu yıl gelişme göstererek çok iyi 

düzeyde olduğunu belirten cevaplara yer 

verilmiştir.   

11 
Sağlık Bilimleri 

Ens. 
14 14 100,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bu yıl da puan olarak çok  iyi 

derecede olduğu görülmüş olmakla 

birlikte uygulamaya yapılan faaliyetler 

için açıklama getirilmemiştir.  



43  

12 
Sosyal Bilimler 

Ens. 
14 14 100,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bu yıl da puan olarak çok  iyi 

derecede olduğu görülmüş olmakla 

birlikte yapılan faaliyetler için açıklama 

getirilmemiştir.  

13 
Barbaros 

Denizcilik YO 
14 14 100,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bu yıl da çok  iyi derecede 

olduğu anlaşılmıştır.  

14 
Beden Eğitimi ve 

Spor YO. 
10 11 71,43 78,57 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi derecede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının uygulandığı 

görülmüştür. 

15 
Kocaeli Sağlık 

YO 
11 10 78,57 71,43 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin  iyi derecede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının uygulandığı 

görülmüştür. 

16 
Turizm İşlt. ve 

Otelcilik YO 
11 10 78,57 71,43 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin  iyi derecede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının uygulandığı 

görülmüştür. 

17 
Yabancı Diller 

YO 
8 8 57,14 57,14 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin en düşük derecede olduğu iç 

denetim biriminden danışmanlık 

alınması gerektiği anlaşılmıştır.  

18 Adalet MYO 12 13 85,71 92,86 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği   puanlama olarak çok iyi 

düzeyde olduğu görülmekle birlikte, 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

açıklamalara somut cevaplar 

verilmemiştir. 

19 
ALİ Rıza 

Veziroğlu MYO 
12 12 85,71 85,71 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği puanlama olarak  iyi 

düzeyde olduğu görülmkle birlikte 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin  

iç denetim biriminden destek alınması 

gerektiği düşünülmektedir. 

20 Arslanbey MYO   14 0,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin puanlama olarak çok iyi 

düzeyde olduğu görülmekle birlikte, 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

iç denetim biriminden destek alınması 

gerektiği düşünülmektedir. 
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21 
Asım Kocabıyık 

MYO 
  14 0,00 100,00 

Birimde izleme unsuru iç kontrol 

standartlarının uygulanma düzeyinin 

puanlama olarak çok iyi düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalara 

yer verilmediğinden değerlendirme 

yapılamamıştır. 

22 
Değirmedere Ali 

Özbay MYO 
  6 0,00 42,86 

Birimde bir önceki yıl iyi derecede olan 

izleme unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma düzeyinin bu 

yıl orta düzeyde düşük düzeyde 

gerçekleştiği, bu hususta iç denetim 

biriminden destek alınması gerektiği 

anlaşılmıştır.  

23 

Ford Otosan 

İhsaniye 

Otomotiv MYO 

11 14 78,57 100,00 

Birimde bir önceki yıl iyi derecede olan 

izleme unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma düzeyinin bu 

yıl çok iyi düzeye çıktığı görülmüştür. 

24 
Gazanfer Bilge  

MYO 
12 12 85,71 85,71 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin  iyi derecede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının uygulandığı 

görülmüştür. 

25 
Gıda ve Tarım 

MYO 
10 11 71,43 78,57 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği, iyi derecede olduğu ve 

geliştirilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. 

26 Gölcük MYO   14 0,00 100,00 

Bir önceki yıl sorulara cevap vermediği 

bu yıl izleme unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma düzeyinin 

çok  iyi derecede olduğu bu hususta 

çalışmaların iç denetim birimi 

danışmanlığında sürdürüldüğü 

anlaşılmıştır.  

27 Hereke MYO 9 8 64,29 57,14 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği orta seviyede olduğu 

görülmekle birlikte somut cevaplara ve 

açıklamalara yer verilmediğinden 

gerçek değerlendirme yapılamamıştır.  

28 

Hereke Ömer 

İsmet Uzunyol 

MYO 

13  14 92,86 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede olduğu 

görülmekle birlikte açıklamalara yer 

verilmemiştir.  

29 İzmit MYO 7 14 50,00 100,00 

Birimde bir önceki yıl düşük düzeyde 

olan izleme unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma düzeyinin bu 

yıl çok iyi  olduğu  görülmekle birlikte 

açıklamalara yer verilmemişti.  

30 Kandıra MYO 4 10 28,57 71,43 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi derecede olduğu 

görülmekle birlikte somut cevaplara ve 

açıklamalara yer verilmediğinden 

gerçek değerlendirme yapılamamıştır.  
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31 
Karamürsel 

MYO 
  12 0,00 85,71 

Birimde bir önceki yıl en düşük 

derecede olan izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bu yıl  iyi derecede olduğu 

görülmekle birlikte iç denetim 

biriminden danışmanlık alınması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

32 
Kartepe Atçılık 

MYO 
14 14 100,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği çok  iyi derecede olduğu, 

sistemin katılımcı bir yöntemle izlendiği 

periyodik toplantılar, dönem 

raporlarının gözden geçirilmesi yılda bir 

kez değerlendirilmesi, iç denetim 

biriminin denetim ve danışmanlığından 

faydalanılması yöntemlerinin 

uygulandığı  anlaşılmıştır.  

33 
Kartepe Turizm 

MYO 
10 10 71,43 71,43 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstrmediği orta düzeyde olduğu, sistem 

izlenmesi sürecinde periyodik 

toplantılar yapıldığı, dönem raporlarının 

gözden geçirildiği, her yıl olmasa da 

değerlendirmeye tabi tutulduğu, iç 

denetim biriminin denetim ve 

danışmanlığından faydalanılması için 

çalışmaların sürdürüldüğü 

vegeliştirilmekte olduğu anlaşılmıştır.   

34 Kocaeli MYO 2 8 14,29 57,14 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl düşük derecede 

iken bu yıl orta düzeyde olduğu, iç 

denetim biriminden danışmanlık 

alınması gerektiği anlaşılmıştır.  

35 
Kocaeli Sağlık 

Hiz. MYO 
12 10 85,71 71,43 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl iyi derecede 

iken bu yıl orta düzeyde olduğu yeterli 

açıklamalara yer verilmediği 

görülmüştür. 

36 Köseköy MYO 13   92,86 0,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği çok  iyi derecede olduğu, 

sistemin katılımcı bir yöntemle izlendiği 

periyodik toplantılar, dönem 

raporlarının gözden geçirilmesi yılda bir 

kez değerlendirilmesi, iç denetim 

biriminin denetim ve danışmanlığından 

faydalanılması yöntemlerinin 

uygulandığı  anlaşılmıştır.  

37 
Uzunçiftlik Nuh 

Çimento MYO 
7 10 50,00 71,43 

 Birimde izleme unsuru iç kontrol 

standartlarının uygulanma düzeyinin bir 

önceki yıl düşük düzeyde iken bu yıl 

rakamsal olarak iyi düzeyde olduğu 

görülmekle birlikte, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamalara 

yer verilmediğinden gerçek 

değerlendirme yapılamamış olup iç 
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denetim biriminden danışmanlık 

alınması gerektiği düşünülmektedir. 

38 
Yahya Kaptan 

MYO 
14 14 100,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği çok  iyi derecede olduğu, 

sistemin katılımcı bir yöntemle izlendiği 

periyodik toplantılar, dönem 

raporlarının gözden geçirilmesi yılda bir 

kez değerlendirilmesi, iç denetim 

biriminin denetim ve danışmanlığından 

faydalanılması yöntemlerinin 

uygulandığı  anlaşılmıştır. 

39 
Diş Hekimliği 

Fak. 
10 11 71,43 78,57 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıl orta derecede 

iken bu yıl iyi düzeyde, sistemin 

etkinliği ve işleyişinin 

katılımcıyöntemlerle izlendiği, yılda bir 

kez değerlendirilmeye tabi tutulduğu, iç 

denetim birimiyle beaber yürütülücek 

çalışmaların geliştirilmekte olduğu  

anlaşılmıştır.  

40 Eğitim Fak.   13 0,00 92,86 

Birimde izleme  unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede olduğu 

sistemin katılımcı bir yöntemle izlendiği 

periyodik toplantılar, dönem 

raporlarının gözden geçirilmesi yılda bir 

kez değerlendirilmesi, iç denetim 

biriminin denetim ve danışmanlığından 

faydalanılması yöntemlerinin 

uygulandığı  anlaşılmıştır. 

41 
Fen Edebiyat 

Fak. 
11 11 78,57 78,57 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin  bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği iyi derecede 

olduğu sistemin katılımcı yöntemle  

izlenmesine ilişkin  iç denetim biriminin 

danışmanlığından faydalanıldığı 

anlaşılmıştır. 

42 
Güzel Sanatlar 

Fak. 
14 10 100,00 71,43 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyi bir önceki yıl çok  iyi  derecede 

iken bu yıl orta  derecede olduğu 

sistemin katılımcı yöntemlerle izlendiği, 

iç denetim biriminin danışmanlığından 

faydalanılarak geliştirileceği  

anlaşılmıştır.  

43 

Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 

Fak. 

  5 0,00 35,71 

Birimde izleme  unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin düşük seviyede olduğu iç 

denetim birimi danışmanlığında 

çalışmaların sürdürülmesi gerektiği 

anlaşılmıştır.  



47  

44 Hukuk Fak. 14 14 100,00 100,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği çok  iyi derecede olduğu, 

sistemin katılımcı bir yöntemle izlendiği 

periyodik toplantılar, dönem 

raporlarının gözden geçirilmesi yılda bir 

kez değerlendirilmesi, iç denetim 

biriminin denetim ve danışmanlığından 

faydalanılması yöntemlerinin 

uygulandığı  anlaşılmıştır.  

45 
İktisadi İdari 

Bilimler Fak. 
  13 0,00 92,86 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin çok  iyi derecede olduğu, 

sistemin katılımcı bir yöntemle izlendiği 

periyodik toplantılar, dönem 

raporlarının gözden geçirilmesi yılda bir 

kez değerlendirilmesi, iç denetim 

biriminin denetim ve danışmanlığından 

faydalanılması yöntemlerinin 

uygulandığı  anlaşılmıştır. 

46 İlahiyat Fak. 7 8 50,00 57,14 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin orta derecede olduğu ,yeni 

kurulan bir birim olduğundan iç kontrol 

çalışmalarına yeni başlandığı ve 

geliştirilmekte olduğu  anlaşılmıştır. 

47 İletişim Fak.   13 0,00 92,86 

Birimde  izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin  rakamsal olarak çok iyi 

derecede olduğu  görülmekle birlikte 

soruların faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin somut 

açıklamalara yer verilmediği görülmüş 

olup gerçek bir değerlendirme 

yapılamamıştır. 

48 
Mimarlık ve 

Tasarım Fak. 
12 12 85,71 85,71 

Birimde izleme  unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin  bir önceki yıla göre 

değişiklik göstermediği iyi derecede 

olduğu iç denetim birimi 

danışmanlığında çalışmaların 

sürdürülmesi gerektiği anlaşılmıştır.  

49 Mühendislik Fak.   11 0,00 78,57 

Bir önceki yıl sorulara cevap 

verilmediği bu yıl izleme unsuruna 

ilişkin iç kontrol standartlarının 

uygulanma düzeyinin rakamsal olarak  

iyi düzeyde görülmekle birlikte sorulara 

verilen cevaplardan iç denetim 

biriminden danışmanlık alınması 

gerektiği anlaşılmıştır.  

50 Teknoloji Fak. 8 13 57,14 92,86 

Birimde bir önceki yıl orta derecede 

olan izleme unsuruna ilişkin iç kontrol 

standartlarının uygulanma düzeyinin bu 

yıl çok iyi düzeyde olduğu , sistemin 

katılımcı bir yöntemle izlendiği 

periyodik toplantılar, dönem 

raporlarının gözden geçirilerek yılda bir 

kez değerlendirilmesi, iç denetim 

biriminin denetim ve danışmanlığından 

faydalanılması yöntemlerinin 
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uygulandığı  anlaşılmıştır.  

51 Tıp Fak. 12 12 85,71 85,71 

Birimde izleme  unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği iyi derecede olduğu 

katılımcı yöntemlerle izleme 

çalışmalarının sürdürüldüğü iç denetim 

biriminin danışmanlığından 

faydalanılacağı anlaşılmıştır.  

52 Konservatuvar 7 7 50,00 50,00 

Birimde izleme unsuruna ilişkin iç 

kontrol standartlarının uygulanma 

düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik 

göstermediği düşük derecede olduğu iç 

denetim biriminden danışmanlık 

alınması gerektiği anlaşılmıştır.  

 
GENEL 

TOPLAM 
  10,5 66,07 75,00   

 

2.6 İç Kontrol Sistemi Genel Değerlendirme 

 

2.6.1Kontrol Ortamı 

  

 Kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik 

destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları 

ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsayan kontrol ortamı standartlarına yönelik 

dört genel şart belirlenmiştir.  

 Etik Değerler ve Dürüstlük 

 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 

 Personelin Yeterliliği ve Performansı 

 Yetki Devri 

 Üniversitemiz kontrol ortamı bileşenine ilişkin Tablo-1’ de yeralan birimler tarafından 

verilen cevaplar yukarıda yer verilen dört genel şart çerçevesinde, kurum genelinde 

değerlendirilerek aşağıdaki tesbitler yapılmıştır. 
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Güçlü yönler 

 

İç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin farkındalık yaratılması ve bilgilendirilmesi adına 

kurum iç denetçileri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli tarafından eğitim 

verilmiştir. 

İyi işleyen bir organizasyon için büyük önem arz eden etik değerler ve dürüstlük 

ilkelerinin gerek üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, gerekse personel tarafından 

benimsenmesi amacıyla KOÜ Etik Kurulu oluşturulmuştur.  

KOÜ İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında  Kocaeli  Üniversitesi ve 

harcama birimlerinin kurum misyonu ile uyumlu misyonları belirlenmiş, görev tanımları 

yapılmış, örgüt şemaları oluşturulmuş ve web sayfalarında duyurulmuştur. 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri, Yetki Devri ve Elektronik Yazışma 

Kuralları yönergesi oluşturulmuştur. 

Yöneticiler birim faaliyetlerine ilişkin görevleri sözlü yada yazılı olarak verdikleri 

talimatlarla  yürütmekte, görev sonuçlarını ise yazılı raporlar istemek yada toplantılar yaparak 

yüz yüze görüşme yöntemlerini kullanarak izlemektedir. 

  

Geliştirilmesi Gereken Alanlar 

 

İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya 

yönelik ilgili mevzuat ve hukuk kuralları çerçevesinde mevcut kadro ve bütçe imkanlarının izin 

verdiği ölçüde gerekli bilgi ve yeteneğe sahip personel ile yürütülmekle birlikte. faaliyetlerin  

sürekliliğini sağlayacak sayı ve nitelikte personel bulunmamaktadır. 

Kurum personelinin görevin gerektirdiği mesleki bilgisinin artırılmasına yönelik 

Personel Daire Başkanlığı tarafından plan dahilinde eğitimler düzenlenmekle birlikte bu 

eğitimlerin yeterli olmadığı eğitim sayısının artırılması gerekmektedir.  

2.6.2 Risk Değerlendirme 

 

İdarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz 

edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi süreci olarak tanımlanan risk değerlendirme 

standartlarına yönelik, iki genel şart belirlenmiştir. 

 Planlama ve Programlama  

 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi  

Üniversitemiz risk değerlendirme bileşenine ilişkin Tablo-2’ de yer alan birimler  
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tarafından verilen cevaplar, yukarıda yer verilen iki genel şart çerçevesinde kurum genelinde 

değerlendirilerek aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

 

Güçlü Yönler 

 

Üniversitemiz stratejik planı mümkün olduğunca katılımcı yöntemlerle hazırlanarak, 

birimler tarafından performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ulaşma 

düzeyi üçer aylık dilimlerle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmekte ve SGB 

tarafından Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün takip sistemine girişleri yapılmak 

suretiyle izlenmektedir.Kurum bütçesi stratejik plan ve performans  programına uygun olarak  

hazırlanmaktadır. 

  

Geliştirilmesi Gereken Alanlar 

 

Üniversitemizin çoğu biriminde birimler ve alt birimler düzeyinde yürütülen faaliyetlere 

ilişkin risk değerlendirme çalışmaları yapılarak, risk haritaları çıkarılmış, riskler belirlenmiş ve 

kontrol yöntemleri tesbit edilmiştir.    

Kurumsal düzeyde risk yönetimi çalışmalarına kurum risk koordinatörünün 

görevlendirilmesi ile başlanmış, Risk Strateji Belgesi taslağı hazırlanmış, onaylandıktan sonra 

stratejik düzeyde riskler belirlenecek olup çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

2.6.3 Kontrol Faaliyetleri 

 

İdarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek 

amacıyla oluşturulan politika ve prosedürler olarak tanımlanan kontrol faaliyetleri standartlarına 

yönelik aşağıda yer alan altı genel şart belirlenmiştir. 

 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 

 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi, 

 Görevler Ayrılığı, 

 Hiyerarşik Kontroller, 

 Faaliyetlerin Sürekliliği, 

 Bilgi Sistemleri Kontrolleridir. 

 

 Üniversitemiz kontrol faaliyetleri bileşenine ilişkin Tablo-3’ de birimler  tarafından 
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verilen cevaplar, yukarıda yer verilen altı genel şart çerçevesinde Kurum genelinde 

değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

 

Güçlü Yönler 

 

Üniversitemiz faaliyetleri ve mali karar ve işlemleri ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 

işlem öncesinde, uygulanması sırasında ve işlem sonrasında kontroller yapılmaktadır. 

Ödeme öncesi mali kontrole tabi tutulacak Üniversitemiz mali karar ve işlemleri, Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan KOÜ Ön Mali Kontrol Yönergesi ile her yıl revize 

edilerek tüm birimlere duyurulmakta ve ön mali kontrol işlemi yönerge çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir.Harcama birimlerinin tüm işlemler üzerinde gözlem ve ast üst 

görüşmeleri, paraf ve onay şeklinde süreç kontrolü yapmakta, işlem sonrası kontroller ise 

Üniversitemiz İç Denetçileri ve Sayıştay Denetçileri tarafından yürütülmektedir. 

Üniversitemizin varlık ve kaynaklarının kontrolü ise taşınır malların kontrolü için 

Taşınır Mal Yönetmeliğine istinaden harcama birimlerinde görevlendirilen, Taşınır Kayıt ve 

Taşınır Kontrol Yetkilileri Maliye Bakanlığı KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden birim 

taşınır kayıtlarını tutmakta, yönetmelik çerçevesinde mevcut duruma ilişkin kontrol raporları 

hazırlamakta, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca da birim kayıtları dönemsel olarak 

konsolide edilerek kurum mevcudu takip edilmektedir.  

Kurum taşınmazları Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kayıtlarına İlişkin Yönetmelik 

çerçevesinde Yapı İşleri Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır ve icmal cetvelleri düzenlenmek 

üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 

konsolide edilerek excel üzerinde icmal cetvelleri tutulur. 

Kurumun nakit ve menkul değerlerinin kayıt ve kontrolleri yasal mevzuatı çerçevesinde 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi Muhasebe Yetkilisi kontrolünde 

yürütülmektedir. 

Kurumun fiziki güvenliği için özel güvenlik personeli çalıştırılmakta, yangın alarmı, 24 

saat kamera sistemi ile izleme gibi güvenlik yöntemleri kullanılmaktadır. 

Faaliyetlerde karar alma ve onaylama mercileri ilgili mevzuatı çerçevesinde üst yönetim 

tarafından yazılı olarak belirlenmektedir. 

Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 

kontrolü görevlerinin ayrı ayrı kişilere verilmesi hususunda en az çift imza yöntemi 

kullanılmakta olup, mali karar ve işlemlerde ise Muhasebe Yönetmelikleri, 5018 sayılı Kanun 

ve ikincil mevzuatları, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4734 sayılı Kanun 
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gibi ilgili yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen görevler ayrılığı ilkesine uygun işlem 

yapılmaktadır.  

Faaliyetlerde sürekliliğin sağlanması için idari izin, rapor gibi durumlarda görevden 

ayrılan personelin yerine bakacak personel süreç akış şemalarında belirlenmiştir. Vekalet 

gerektiren durumlarda, mevzuatına uygun şekilde yazılı olarak vekil personel 

görevlendirmektedir.  

Bilgi ve iletişim sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlama görevi kurum 

genelinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmekte olup aşağıdaki yöntemlerin 

kullanılmakta olduğu bildirilmiştir.  

Omurgada aktif-aktif konumlandırılmış iki adet güvenlik sistemi kurulmuştur. Bu 

sistemler üzerinde IPS (saldırı koruma sistemi) ve IDS (saldırı tespit sistemi)  sistemleri devreye 

alınmıştır. 

Her geçen gün artan bilgi ve iletişim kullanımından dolayı kesintisiz bir iletişim 

sağlamak için mevcut ağ anahtarlama sistemlerinin kapasiteleri gözden geçirilerek   

ağ anahtarları yatırımları yapılmaktadır.   

Kullanıcı tarafında ise güncel anti virüs programları satın alınarak kullanıcı tarafındaki 

güvenlik tehditlerinin önüne geçilmesi planlanmıştır.  

Bilişim sistemleri üzerinde hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların tespit edilmesi amacıyla ağ 

güvenlik sistemi üzerinde kural bazlı aşağıda belirtilen ayarlamalar yapılmıştır. 

İç ağdan - dışarıya (internete)  

Dışarıdan (internetten) - iç ağa kullanıcı bazlı raporlama sistemlerinin konfigürasyonları 

yapılmakta ve bu kütük kayıtları ilgili yasalar çerçevesinde zaman damgası ile imzalanarak 

belirtilen sürece arşivlenmektedir. 

Bilgi sistemlerine erişim için her kullanıcılara yetki, görev ve sorumlulukları 

çerçevesinde özel şifreler verilmektedir.  

 

Geliştirilmesi gereken alanlar 

 

Üniversitemiz birim ve alt birimlerinin birçoğunda yürütülen faaliyetlere ilişkin risk 

analizleri yapılarak, faaliyetlere ilişkin riskler ve risklerin kontrol yöntemlerinin belirlendiği, 

risk analizleri yapılmayan birimlerde ise mevzuata dayalı kontroller yapıldığı, risk esaslı 

çalışmaların başlatılacağı anlaşılmıştır.   

Faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması çerçevesinde görevinden ayrılan personelin yerine 

gelecek personele yaptığı iş ve işlemleri bir rapor halinde devretmediği, bu konuda yazılı 
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prosedürler oluşturulacağı anlaşılmıştır.  

2.6.4 Bilgi ve İletişim 

 

Gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve 

ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman 

dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemi olarak tanımlanan bilgi ve 

iletişim standartlarına yönelik dört genel şart belirlenmiştir. 

 

 Bilgi ve İletişim              

 Raporlama 

 Kayıt ve Dosyalama Sistemi 

 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 

 

Üniversitemiz bilgi ve iletişim bileşenine ilişkin Tablo-4’de birimler  tarafından verilen 

cevaplar, yukarıda yer verilen dört genel şart çerçevesinde kurum genelinde değerlendirilerek 

aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

 

Güçlü Yönler 

 

Üniversitemizde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimde kullanılmak üzere Kurum 

web sayfası üzerinden e-posta hizmeti mevcut olup dış paydaşların kurumla iletişimlerini 

sağlamak amacıyla kurum personelinin telefon numaraları, mail adresleri web sayfasında yer  

almaktadır. 

İç ve dış yazışmaların yapıldığı, evrakların başbakanlık standart dosya planı 

çerçevesinde depolandığı elektronik belge yönetim sistemi oluşturulmuş ve etkin biçimde 

kullanılmaktadır. Sistemin güvenliğini sağlamak üzere kullanıcı şifreleri verilerek bilgilerin 

gizliliği ilkesi sağlanmıştır.Elektronik ortamda oluşturulmamış  her türlü evrak ve belge Kurum 

arşivinde muhafaza edilmektedir. 

Üniversitemiz stratejik planı ve bütçe performans programı, Üniversitemiz bütçesi 

uygulama sonuçlarına ilişkin mali durum ve beklentiler raporu, Üniversitemiz faaliyet sonuçları 

ve değerlendirmelerine ilişkin faaliyet raporu hazırlanarak Kurum web sayfasında kamuoyuna 

duyurulmaktadır. 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi, bildirim sonucunda gerekli incelemenin 

yapılması süreçlerinde yasal mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmektedir. 
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Performans programının hazırlanması, hedeflerin izlenmesi, bütçenin hazırlanması ve 

uygulanması süreci Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen e-bütçe 

uygulaması üzerinden yürütülmekte olup yönetici ve ilgili personel tarafından ihtiyaç duyulan 

bilgiye ulaşılabilmektedir.  

Kurumun harcama ve muhasebe birimlerinde gerçekleştirilen mali işlemleri Maliye 

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yönetilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim 

Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Yönetim ihtiyaç duyduğu bilgiye konuyla ilgili bilgiyi 

depolayan birimden ulaşmakta olup ayrıca bir yönetim bilgi sistemi oluşturulmamıştır. 

2.6.5 İzleme 

 

İç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetleri 

olarak tanımlanan izleme standartlarına yönelik iki genel şart belirlenmiştir.  

 İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

 İç Denetim 

 

 Üniversitemiz bilgi ve iletişim bileşenine ilişkin Tablo-5’de birimler  tarafından verilen 

cevaplar, yukarıda yer verilen iki genel şart çerçevesinde Kurum genelinde değerlendirilerek 

aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesine ilişkin hali hazırda mevcut olan KOÜ İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde belirlenmiş olan eylemlerin yerine getirilip getirilmediği 

hususunda eylem planı formatında harcama birimleri tarafından oluşturulan formlar Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı’na bildirilmekte ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da yine aynı 

formatta altı aylık periyotlarla üst yöneticiye rapor edilmektedir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından her yıl iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesine ilişkin soru formları harcama birimlerine gönderilir, harcama birimleri 

tarafından cevaplanan öz değerlendirme niteliğindeki sorular Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından konsolide edilerek, iç ve dış denetim raporları, ön mali kontrole ilişkin veriler birlikte 

değerlendirilmek suretiyle “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlanıp İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun uygun görüşünden sonra, Üst Yönetici onayını müteakip 

bilgi için Maliye Bakanlığına gönderilmekte ve kurum web sayfasında yayımlanmaktadır. 

İç kontrol sistemi kurum iç denetçileri tarafından düzenli denetimlere tabi tutulmuş, hazırlanan 

denetim  raporları üst yöneticiye sunulmuştur. 
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3.DİĞER BİLGİLER 

3.1 İç Denetim Sonuçları 

3.1.1 Denetim Faaliyetleri 

 

2015 yılı denetim programına alınan 6 ana sürecin denetimi, programda öngörülen şekilde 

gerçekleşmiş, denetimler sonucunda tespit edilen bulgu ve önerileri ihtiva eden 6 adet İç Denetim Raporu 

düzenlenmiştir. 

2015 yılı programında yer alan denetim faaliyetleri tabloda gösterilmiştir. 

 
 

Kocaeli Üniversitesi 2015 Yılı Denetim Faaliyetleri 

 
Denetim Süreci Alt Süreç Denetlenen Birim Düzenlenen Rapor 

İç Kaynaklı Bilimsel 

Araştırma Projeleri 

 Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koord. 
 

Denetim Raporu 

İhale Usulü İle Yapılan 

Hizmet Alım 

 Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Bşk. 
 

Denetim Raporu 

Otomasyon Prog. Yönet  Bilgi işlem Daire Bşk.  

Denetim Raporu 

İdari Pers. Atama ve 

Kadro İşl. 

 Personel D. Bşk.   

Denetim Raporu 

Muhasebe Hizm.  Strateji Gelişt.D. Bşk.   

Denetim Raporu 

Farabi Değişim 

Programı 

 Farabi Değişim Programı 

Koordinatörlüğü 
 

Denetim Raporu 

Toplam 6 

 

3.1.2 Danışmanlık ve  İnceleme  Faaliyetleri 

 

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında; 9 birimde, Kocaeli Üniversitesi Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde yapılması gereken eylemlerin değerlendirilmesine 

yönelik danışmanlık faaliyeti planlanmış ve sonucunda 9 adet Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir. 

Program dışı yapılan üç adet inceleme görevi sonunda ise dört adet inceleme raporu düzenlenmiştir. 
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Kocaeli Üniversitesi 2015 Yılı Danışmanlık ve  İnceleme  Faaliyetleri 

 

 

 

manlık Faaliyetleri 

Program 

İçi/Dışı 

Konusu Birimi Düzenlenen Rapor 
 

 

 

 

 

 

 
Program İçi 

 
Kocaeli Üniversitesi 

Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum 

Eylem Planı 

çerçevesinde; 

birimlerin Risk 

Yönetimi, Kontrol 

ve Yönetim 

Süreçlerinin 

geliştirilmesi 

amacıyla verilen 

danışmanlık hizmeti. 

Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO  

 

 

 

 

 
 

Danışmanlık Raporu 

Kandıra MYO 

Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO 

Ford Otosan İhsaniye Otomotiv 

Gazanfer Bilge MYO 

Köseköy MYO 

Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO 

Karamürsel MYO 

Arşiv Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Dışı 

Araş.Uyg.Hast.PA 

CS Sistemi Bakım 

Onarım Hizmet 

İhale İşlemleri 

 
 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 
 

İnceleme Raporu 

Üniversite 

Taşınmazlarının 

Kira Dönem ve 

Sözleşmeleri 

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 

İnceleme Raporu 

Tıp ve Diş 

Hekimliği Fakültesi 

Hastaneleri Tedavi 

Hizmetlerine 

Yönelik Şikayetlerin 

İncelenmesi 

 

 

 
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 

Hastaneleri 

 

 

 
İnceleme Raporu (2 adet) 

Toplam 13 

 

3.2 Dış Denetim Sonuçları 

 

Sayıştay Başkanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde Üniversitemizin faaliyetlerine ilişkin 

gerçekleştirilen denetim sonucunda Nisan 2016 tarihli "Sayıştay Denetim Raporu" 

düzenlenmiştir. Söz konusu Raporun “İç Kontrol Sisteminin Yapılandırılmasına Yönelik 

Çalışmaların Tamamlanmaması” başlıklı 7 numaralı bulgusunda, Kurumuzda iç kontrol 

çalışmalarının başlatılmış olmasına rağmen, yapılan incelemede özellikle risk değerlendirmesi 

konuları başta olmak üzere iç kontrol yapılandırılmasına ilişkin,   

 Kurumda Yönetim Bilgi Sisteminin yetersiz olduğu, 

 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından Kurumda mücadele edilecek riskler 
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için hangi kontrol faaliyetlerinin uygulanacağının belirlenmediği, 

 Kurumun genel nitelikteki kamu iç kontrol standartları dışında kendi faaliyetlerine yönelik 

olarak “İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları” hazırlanmadığı 

 Birimlerde riskleri belirlemeye yönelik odak grupları oluşturulmadığı dolayısıyla İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kuruluna risk değerlendirme raporlaması yapılamadığı, 

 Etik Sözleşmesinin kurum personeline imzalatılmadığı,  

 İç Kontrol sistemi oluşturma sürecine Döner Sermaye İşletmesinin dahil edilmediği, 

 

tespitlerine yer verilmiş olup, eksikliklerin giderilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi 

ve bir eylem planı oluşturulmasının yerinde olacağı belirtilmiştir.  

Kurumumuz Sayıştay Başkanlığına verdiği cevapta Etik Sözleşmesinin 08.06.2004 tarih 

ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5176 sayılı Kanunun 6. Maddesine göre 

Üniversiteler hakında bu kanunun hükümlerinin uygulanmayacağı kapsam dışı kaldığı, birimler 

ve  altbirimler bazında faaliyetlere ilişkin  risklerin tespit edildiği, kurumsal düzeyde  risk 

yönetimi çalışmalarının kurum risk koordinatörünün belirlenmesi ile başlatıldığı Kurum Risk 

Strateji Belgesinin hazırlık çalışmalarının sürdürülmekte olduğu, Kurum Risk Strateji Belgesi 

onaylanıp yürürlüğe konulup birimlere duyurularak bilgilendirmeler yapıldıktan sonra stratejik 

düzeyden aşağıya doğru risklerin belirlenebilmesi çalışmalarının yürütülmesinde görev alacak 

birim risk koordinatörleri ve birimlerde oluşturulacak odak grupları görevlendirilmeleri 

tamamlanarak risk yönetimi hususundaki çalışmalara Sayıştay Başkanlığının görüş ve önerileri 

doğrultusunda devam edileceği belirtilmiştir.   

 

3.3 Diğer Bilgi Kaynakları 

3.3.1 Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler 

 

Üniversitemizin mali karar ve işlemlerinin kontrolünü kapsayan ön mali kontrol harcama 

birimleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi 

tarafından yürütülmektedir. 

Harcama birimlerindeki süreç kontrolünü sağlamak üzere üst yöneticinin onayıyla süreç 

akım şeması oluşturularak uygulamaya konulmuştur. 

Üniversitemizdeki harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 

yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek üzere 

5018 sayılı kanunun 60. maddesi ve iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslara 
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dayanarak hazırlanan KOÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi her yıl revize edilerek üst 

yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulmaktadır. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcama öncesi kontrol işlemlerine ilişkin 

yayınlanmış olan yönerge gereği kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrole tabi tutulup, inceleme sonucunda uygun görüş 

yazısı, işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilmektedir.Uygun görülmeyenler ise 

aylık periyotlar halinde yazılı olarak üst yöneticiye bildirilmektedir. 

Üniversitemizce 2015 yılı bütçesinde öngörülmüş olan hizmetler ile yatırımların 

zamanında gerçekleştirilebilmesi için etkin bir bütçe uygulama süreci uygulanmıştır. Yapılan 

harcamalar, kurumsal amaç ve hedeflere uygun olarak 5018 sayılı yasa gereğince ödenek 

miktarlarımız dahilinde ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda, kaynakların verimlilik ve etkinlik 

ilkelerine göre gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılı içerisinde ön mali kontrolü yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına, Kocaeli Üniversitesi 2015 Yılı KOÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 

uyarınca harcama birimlerinden gönderilen 20 adet ihale taahhüt dosyası ve 1 adet Yan Ödeme 

Cetveli 239 adet ödeme emri belgesinin ön mali kontrolü yapılmış, taahüt dosyası ve yan ödeme 

cetvellerinin tamamına yazılı uygun görüş verilmiş, ödeme emri belgelerinin kontrolü 

neticesinde uygun görülmeyenler yazı ile iade edilerek gerekli düzeltmeler harcama birimlerince 

yapıldıktan sonra ödemeler uygun görülerek gerçekleştirilmiştir.  
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                                             2015 YILI ÖN MALİ KONTROL BİLGİLERİ 

 

Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları 

Sıra no İŞİN TÜRÜ İŞİN ADI TAAHHÜT BEDELİ UYGUNLUK 

DURUMU 

1 

 

 

Hizmet Alımı 
  

Umuttepe Yerleşkesi Isıtma 

Soğutma Tesisatı Bakım İşi 
270.250,00 

 

 

Uygun 

2 Hizmet Alımı 
180 Kişi ile Özel Güvenlik 

Hizmeti Alımı İşi 
5.173.604,00 Uygun 

3 Hizmet Alımı 
Umuttepe Yerleşkesi Atıksu 

Arıtma Tesi İşl.ve Bakım İşi 
270.000,00 Uygun 

4 Hizmet Alımı  KOÜ Personel taşıma işi 594.870,00 Uygun 

5 Hizmet Alımı  KOÜ Araç kiralama işi 2.359.530,72 Uygun 

6 Hizmet Alımı 
KOÜ 242 kişi ile Genel temizlik 

hizm. alım işi 
5.907.903,00 Uygun 

7 Hizmet Alımı 
KOÜ Öğrenci ve personeline 

yemek hizmeti alımı işi 
7.188.000,00 Uygun 

8 Yapım İşi 
KOÜ I. Etap onarım işleri yapım 

işi 
1.259.991,59 Uygun 

9 Yapım İşi 
KOÜ II. Etap onarım işleri yapım 

işi 
894.896,51 Uygun 

10 Yapım İşi 
KOÜ Arşt.Uyg.Hst. 2 adet yangın 

merdiveni yapım  işi 
579.743,58 Uygun 

11 Mal Alımı 

KOÜ Ağ Güvenlik Sistem 

yazılımı ve raporlama sistemi 

alımı 
331.700,00 Uygun 

12 
Mal Alımı 

 

 

 

 

22 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 1.676.745,00 Uygun 

13 
Mal Alımı 

 

Ofis, Replikasyon, Sanallaştırma 

Güncelleme Yazılım alımı 
585.500,00 Uygun 

14 Mal Alımı 924 Kalem İlaç Alımı 19.553.348,24 Uygun 

15 Mal Alımı 4 Kalem Tıbbi cihaz alımı 819.625,00 Uygun 

16 Mal Alımı 64 kalem tıbbi sarf malz.alım  963.473,00 Uygun 

17 Mal Alımı 
Kemoterapi İlaç Hazırlama ve 

Uygulama Seti alımı.  
1.441.000,00 Uygun 

18 Mal Alımı 
KOÜ 470 adet 

masa üstü bilg./ ekran alımı 
736.020,00 Uygun 

19 Mal Alımı 
 KOÜ resmi araçlar için  

yakıt alımı 
164.840,00 Uygun 

20 Mal Alımı 
KOÜ 21 abone ile elektrik enerjisi 

alımı işi  
3.815.164,60 Uygun 

2006/10344 Sayılı BKK’na göre Yan Ödeme Cetvelleri 

21 
Yan Ödeme 

Cetvelleri 
2015 yılı Yan Ödeme Cetvelleri 1 Adet Uygun 
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4. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 

 

            Kocaeli Üniversitesi amaç ve hedeflerine ulaşma yolunda gerçekleştirmiş olduğu  

faaliyetleri yerine getirirken  5018 sayılı Kanun   çerçevesinde kurum  kaynaklarının etkin, 

etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin 

mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, 

idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve 

makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarını 

başlatmış ve süreç devam etmektedir.  

5018 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri gereğince Maliye Bakanlığı 26.12.2007 tarih ve 

26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu 

idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiş ve Kamu 

idarelerinin iç kontrol sistemlerinin bu Standartlara uyumunu sağlamak üzere yapacakları 

çalışmalar için eylem planı oluşturmaları istenmiştir. Kocaeli Üniversitesi İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı oluşturma çalışmalarına 04.12.2008 tarih ve 154 sayılı  üst 

yönetici onayınca Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun görevlendirilmesi ile başlamıştır. Bu 

süreçte iç kontrol sisteminin tüm kurum personeli tarafından sahiplenilmesi amacı ile 

bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmıştır. 

Hazırlama grubu tarafından hazırlanan KOÜ İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, 

18.03.2009 tarih ve 55 sayılı üst yönetici onayıyla görevlendirilen Üniversitemiz İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun uygun görüşü ile üst yönetici tarafından onaylanarak 

uygulamaya konulmuş ve bilgi için Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.  

KOÜ İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, 15/06/2009 tarihinde uygulanmak 

üzere işleme konularak kurum web sayfasında yayınlanmış ve 30.06.2009 tarih ve 526 sayılı 

yazımız ile tüm birimlere duyurulmuştur. Kocaeli Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum 

Eylem Planı'nda yer alan ve en geç 30.06.2011 tarihine kadar tamamlanması hedeflenen faaliyet 

ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları altışar aylık dönemler halinde eylem planı formatında 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca konsolide edilerek Rektörlük Makamı'na ve bilgi için 

Maliye Bakanlığı'na bildirilmiştir.  

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 02/12/2103 tarih ve 

10775 sayılı Genelgesi'nde yer verilen açıklamalar çerçevesinde, Kurumumuz İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama süreci ve eylem  planında yer verilen faaliyetlerin 

gerçekleşme sonuçları; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca eylem planı formatında 



61  

hazırlanarak üst yöneticiye sunulan “eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını gösterir raporlar”, 

konuya ilişkin “iç denetim raporları” kurum iç kontrol sistemi mevcut durumuna ilişkin rapor da 

dikkate alınmak suretiyle eylem planı hazırlama grubunca değerlendirilerek 25.09.2014 

tarihinde revize edilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun görüşüne 

sunulmuştur. İKİYK tarafından revizesi uygun görülen “Revize Kocaeli Üniversitesi İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı” 14/11/2014 tarih ve 31 sayılı Üst Yönetici olurları ile 

onaylanmış 18/11/2014 tarihinde uygulanmak üzere işleme konularak Kurum web sayfasında 

yayınlanmış,aynı tarih ve 526 sayılı yazımız ile tüm birimlere duyurulmuş olup, 19.11.2014 

tarih ve 21685 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir. Revize eylem planımızda 

yer alan faaliyet ve düzenlemelerin tamamının 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanması 

planlanmış olmakla birlikte harcama birimleri tarafından altı ayda bir düzenleyecekleri 

gerçekleşme sonuçlarına ilişkin rapor ve eylemlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan 

ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden revize edilebilecektir. 

Revize edilen Kurumumuz eylem planında yer alan ve en geç 31.12.2016 tarihine kadar 

tamamlanması hedeflenen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları altışar aylık 

dönemler halinde eylem planı formatında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca konsolide 

edilerek Rektörlük Makamı'na ve bilgi için Maliye Bakanlığı'na bildirilmektedir.  

Kurumumuz amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen 

katkıyı sağlayıp sağlamadığı istenilen düzeye ulaşılıp ulaşılamadığını izleyebilmek amacıyla 

Kamu İç Kontrol Standartlarının “izleme” bileşeni altında yer alan “İç Kontrolün 

Değerlendirilmesi Standartı” doğrultusunda, katılımcı bir yöntemle yılda bir kez 

değerlendirmeye tabi tutarak İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu hazırlamaktadır.  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca  hazırlanan öz değerlendirme niteliğindeki iç 

kontrol sistemi soru formları Rektör onayı ile cevaplandırılmak üzere tüm birimlere 

gönderilir.Birimler tarafından verilen cevaplar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 

konsolide edilerek, iç ve dış denetim raporları, ön mali kontrole ilişkin veriler birlikte 

değerlendirilmek suretiyle “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlanarak 

değerlendirilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna (İKİYK) gönderilir, İKİYK 

tarafından varsa eksiklikler tamamlatıldıktan sonra uygun görülen rapor, Üst Yönetici onayını 

müteakip bilgi için Maliye Bakanlığına gönderilir ve kurum web sayfasında yayımlanır. 

KOÜ iç kontrol sisteminin yapılandırılması çalışmaları kapsamında 30.06.2009 tarih ve 

526 sayılı yazımız ile tüm birimlere uygulanmak üzere duyurulduğu tarih itibariyle KOÜ İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde yerine getirilmesi planlanan 

eylemlerden kurum genelinde gerçekleştirilenler ile gerçekleştirilecek olanlara değerlendirme 
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raporumuzun soru formu sonuçlarının genel olarak değerlendirildiği bölümde her bir iç kontrol 

bileşeninin güçlü yönler ve geliştirilmesi gerekenler kısımlarında yer verilmiştir. 

2015 yılı içerisinde kurumda farkındalığın artırılabilmesi iç kontrol sistemi yapılandırma 

çalışmalarının bir kurum için önemi ve gerekliliği konusunda Personel Daire Başkanlığı’nın 

eğitim planı dahilinde kurum personeline Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli 

tarafından eğitim verilmiş ve kurum iç denetçileri tarafından, Kocaeli Üniversitesi Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde yapılması gereken eylemlerin 

değerlendirilmesine yönelik yerinde danışmanlık faaliyeti ile bilgilendirme toplantıları 

gerçekleştirilmiş,  Kamu İç Kontrol Rehberinde yer verilen kurumsal düzeyde risk yönetimi 

çalışmaları kurum risk koordinatörünün belirlenmesi ile başlatılmış, Kurum Risk Strateji 

Belgesinin hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Kurum Risk Strateji Belgesi onaylanıp 

yürürlüğe konulup birimlere duyurularak bilgilendirmeler yapıldıktan sonra stratejik düzeyden 

aşağıya doğru risklerin belirlenebilmesi çalışmalarının yürütülmesinde görev alacak birim risk 

koordinatörleri ve birimlerde oluşturulacak odak grupları görevlendirilmeleri tamamlanarak risk 

yönetimi hususundaki çalışmalara devam edilecektir. 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca 

yapılması gereken “Kamu İç Kontrol Standartları”na uyum çalışmaları kurumsal düzeyde 

başlatılmış ve devam etmektedir. Temelde beş ana başlığın çalışma ekseni olarak belirlendiği iç 

kontrol standartları ile bunların detaylarında yer alan alt başlıklar kapsamında, aşağıdaki tabloda 

yer verilen iç kontrol sistemi değerlendirme soru formları analiz sonuçlarından, KOÜ iç kontrol 

sistemi  gelişme düzeyinin bir önceki yıl orta seviyede iken bu yıl gelişme göstererek yüksek 

seviyeye ulaştığı iç kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği anlaşılmaktadır.     

      

          İç Kontrol Sistemi Soru Formu Sonuçları Genel Değerlendirme 

                              Tablo 6  

 

2014 2015 

Kontrol Ortamı 71,92 81,45 

Risk Değerlendirmesi 58,71 71,93 

Kontrol Faaliyetleri 67,71 81,01 

Bilgi ve İletişim 71,85 85,23 

İzleme 66,07 75 

ORTALAMA 67,252 78,924 
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İç kontrol sistemi değerlendirme soru formları analiz sonuçları ile iç ve dış denetim 

raporları, ön mali kontrole ilişkin veriler birlikte değerlendirildiğinde, kurumumuzda iç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği, iç kontrol sisteminin yapılandırılması çalışmalarının 

kurum personeli tarafından sahiplenildiği, katılımcı, gayretli ve yapıcı bir yaklaşım gösterildiği 

ve Kocaeli Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan faaliyetlerin 

mümkün olduğunca iyi bir şekilde yerine getirilmeye çalışıldığı anlaşılmakla birlikte 

geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır. 

Kurum personelinin görevin gerektirdiği mesleki bilgisinin artırılmasına yönelik 

Personel Daire Başkanlığı tarafından plan dahilinde eğitimler düzenlenmekle birlikte personelin 

yeterliliği ve performansının değerlendirilmesine ilişkin yapılan değerlendirmede, bu eğitimlerin 

yeterli olmadığı, kurum genelinde meslek içi eğitimlere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. 

Üniversitemizin çoğu biriminde birimler ve alt birimler düzeyinde yürütülen faaliyetlere 

ilişkin risk değerlendirme çalışmaları yapılarak, risk haritaları çıkarılmış, riskler belirlenmiş ve 

kontrol yöntemleri tesbit edilmiştir.Kurum risk yönetimi süreçlerinin uygulanmasında üst 

yöneticiye karşı sorumlu olan Kurum Risk Koordinatörü görevlendirilmiş, taslak Risk Strateji 

Belgesi oluşturulmuştur.Kurum Risk Strateji Belgesi onaylanıp yürürlüğe konulup birimlere 

duyurularak bilgilendirmeler yapıldıktan sonra birim risk koordinatörleri ve birimlerde 

oluşturulacak iç kontrol temsilcileri görevlendirmeleri tamamlanarak stratejik düzeyden aşağıya 

doğru kurum düzeyinde riskler ve kontrol yöntemleri belirlenerek risk yönetimi hususundaki 

çalışmalar sürdürülecektir.   

Kurumumuz risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi çerçevesinde Kurum Risk Strateji 

Belgesinin hazırlanarak tüm birimlere duyurulması birimlerde odak grupları oluşturulması, 

risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçlerinin tek bir yerden yürütülebilmesi 

ve risk yönetiminin Üniversitemizin her biriminde aynı tutarlılıkta uygulanabilmesine olanak 

sağlayacak yönetim bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kurum risk yönetimi çalışmaları ile yönetim bilgi sistemi oluşturma çalışmalarına ilişkin 

bir eylem planı oluşturulması, planda mevcut durum, öngörülen eylemler, eylemlerin 

gerçekleştirilmesinde sorumlu kişiler veya gruplar ve eylemlerin tamamlanma tarihleri 

bilgilerine de yer verilerek, çalışmaların izlenmesine ilişkin bir yöntem belirlenerek çalışmalara 

devam edilmelidir. 

 


