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Sayı : 13960294-612.01.02Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek
Yeniden Değerlendirilmesi

REKTÖRLÜK MAKAMINA
Bilindiği gibi Kamu İç Kontrol Sistemi; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli 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 aracıdır. İç kontrol,
sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev, yetki ve
sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan ve idare çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir
süreçtir.
5018 sayılı Kanunda, kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrolün; kamu idarelerinin
mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama
sonrası iç denetim faaliyetleri olduğu, görev ve yetkileri çerçevesinde mali yönetim ve harcama öncesi
kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü), iç denetime ilişkin standart ve yöntemlerin İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
belirleneceği, geliştirileceği ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti vereceği ifade edilmiştir. Maliye
Bakanlığı, kanunda düzenleme yapma görev ve yetkisini veren hükümlerden hareketle 31/12/2005'te İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları, 18/02/2006'da Strateji Geliştirme Birimlerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 26/12/2007 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliğini yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, izlenmesi
ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel yönetim kuralları gösterilmiş ve tüm kamu
idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması amaçlanmıştır.
Tebliğde beş başlık altında toplam 18 standart ve her bir standart için gerekli toplam 79 genel şart
belirlenmiş bulunmaktadır.
Türkiye'de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol
sisteminin kurulmasını hedeflemiştir. COSO (Comittee of Sponsoring Organizations) çerçevesinde iç
kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın
güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ile varlıkların korunmasını amaçlamaktadır. COSO tarafından
oluşturulan ve kontrol ortamı, risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme
bileşenlerinden oluşan iç kontrol sistemi, Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI), Avrupa Komisyonu
ve benzer uluslararası kuruluşlarca da referans olarak kabul edilen bir modeldir.
2008 yılında bitmesi beklenen çalışmaların yetişmemesi üzerine Maliye Bakanlığının 04/02/2009
tarihli ve B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 sayılı genel yazısı ile iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde
kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacı ile kamu idarelerinin Eylem Planlarını Kamu İç Kontrol
Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi çerçevesinde hazırlayarak üst yönetici onayını müteakip
Bakanlığa göndermeleri ve Eylem Planında yer alan çalışmaların en geç 30/06/2011 tarihinde
tamamlanmasının öngörülmesi istenmiştir.
Bu bağlamda 2009 yılında çalışmaları başlatılan Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem
Planı, 13.04.2011 tarihli ve 45 ve 47 sayılı Rektörlük Makamı Olurları ile yeniden ele alınmış ve
çalışmaların sonunda "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" doğrultusunda hazırlanarak Rektörlük onayı
sonrası Mayıs 2011'de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Üniversitemizde bu ilk eylem planı kapsamında gerçekleştirilen bazı çalışmalar şunlardır;
-Yöneticilere iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmış ve
doküman dağıtılmıştır.
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-Çalışmalar sonunda İdarenin İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmış, web sayfamızda
yayınlanmıştır.
-Üniversitemiz bazı birimlerinin Hizmet Envanteri Tablosu ve Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Web sayfalarında yayınlanmıştır. Söz konusu tablolarda hizmetlerin tamamlanma süreleri, hizmet
alınamadığı takdirde de şikayet mercileri belirtilmiştir.
-Kurum misyonu Üniversitemizin 2013-2017 Dönemi Stratejik Planında yazılı olarak
belirlenmiştir.
-Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimlerince yürütülecek görevler
Üniversitemizin 2013-2017 Dönemi Stratejik Planında yazılı olarak belirlenmiştir.
-Üniversitemiz bazı birimlerinin web sayfalarında görev ve sorumlulukları yayınlanmıştır.
-Yönetim Kurulunda Üniversitemiz Etik İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi kabul edilmiştir.
-Üniversitemizin Akademik ve İdari birimlerinde organizasyon şeması oluşturulmuştur. İdare ve
Birim Faaliyet Raporları ile bu husus sağlanmaktadır.
-Üniversitemizin bazı birimlerinin iş akış şemaları hazırlanmış olup, imza ve onay mercileri
belirlenmiştir.
-2013-2017 yıllarını kapsayan Üniversitemiz Stratejik Planı, Misyon ve Vizyonuna ulaşmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek
amacıyla katılımcı yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır.
-Her yıl Üniversitemiz Performans Programı ve Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.
-Bütçemizin altı aylık dönemler itibariyle gerçekleşmeleri ve beklentileri web sayfamızda
yayınlanmaktadır.
-Stratejik Plan ve Performans Programında Üniversitemizin hedefleri, bu hedeflerle ilgili
faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu birimler yer almaktadır.
-Belgelerin Standart Dosya Planına göre saklanması amacı ile EBYS kullanılmaya başlanmıştır.
-Öğrenci Otomasyonu alınarak uygulamaya konulmuştur.
-KBS otomasyonu ve alt modülleri kullanıma açılmıştır.
-BAP otomasyonu satın alınarak kullanıma açılmıştır.
-BESYO Öğrenci Seçme Sınavı otomasyonu satın alınmıştır.
-Üniversitemiz web sayfası yenilenerek dört dilde hizmet verilmektedir.
-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmıştır.
-Ziraat Bankası ile yapılan protokol kapsamında para yükleme işlemi için gerekli yazılım altyapısı
sağlanarak öğrenci ve personele yeni tanıtım kartı bastırılmış, kapı giriş ve yemekhanelere turnike
yerleştirilmiştir.
-Alanında uzman kişilerin çalıştığı firmalar Üniversitemize davet edilerek personele yönelik
hizmet içi eğitim hizmeti alınmıştır.
Bu defa Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve
70451396-24/10775 nolu yazısı ile "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi" yayımlanmış
olup, genelgeye göre eylem planı göndermeyen idareler ile eylem planlarını yeniden hazırlayacak
idarelerin eylem planlarını en geç 31.12.2014 tarihine kadar Bakanlığa ve ayrıca ikep@bumko.gov.tr eposta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünce Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha fazla
rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile
örneklerini içeren "Kamu İç Kontrol Rehberi" de 07.02.2014 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe
konulmuştur.
Sözü edilen genelge doğrultusunda Üniversitemizin eylem planında yer alan eylemlerin bir
kısmının süresinde tamamlanamaması, değişen koşullar doğrultusunda yeni eylemler öngörülmesi ve
eylem planında görevli olan kurul ve grupların güncellenmesi amacı ile 2011 yılında yürürlüğe konulan
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının revize edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Revize edilmesi planlanan eylem planında, hedeflenen temel amaç, izlenilmesi gereken yöntem ve
metotların neler olması gerektiği ve bununla birlikte izlenecek yol haritasının oluşturulması sağlanacaktır.
Yapılacak çalışmalar sonunda Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı, yürürlükteki mevzuat ile uyumlu ve
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iki yılda uygulamaya konulması düşünülen eylem ve faaliyetleri kapsayacaktır.
Bu itibarla, Üniversitemiz iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu
sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması,
gerekli prosedür ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi için Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurularak,
eylem planının süresinde uygulanabilmesi amacı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun
değişen personel durumuna göre yeniden belirlenmesi ve yukarıda anlatılan eylem planı revize
çalışmalarının başlatılması hususunu onaylarınıza arz ederim.
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