
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 

HAZIRLAMA GRUBU GÖREV SORUMLULUKLARI 

 

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesi gereğince; Üniversitemizin amaçları, belirlenmiş 

politikaları ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerimizin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi, varlık ve kaynaklarımızı korumak, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak raporlanmasını sağlamak amacıyla, kurulacak olan İç Kontrol Sistemimizi, 

Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için çalışmalara başlanılmıştır.  

Bu kapsamda çalışmaları yürütmek amacıyla aşağıda belirtilen kurul ve çalışma 

grupları oluşturulmuştur. 

 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, 

 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun Görev 

Sorumlulukları: 

 Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını 

sağlamak için, "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı"nı hazırlamak, 

gerektiğinde revize etmek, kurumsal risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin risk 

değerlendirme, risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ile gerekli önlemlerin belirlenmesi 

sürecine yönelik politika ve prosedürlerin oluşturulması amacıyla, Üniversitemiz Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulmuştur. 

Grup tarafından öncelikle birimlerindeki mevcut durum ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen İç Kontrol Sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir 

rapor hazırlanacaktır. Bu rapora, birimlerinde İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir İç Kontrol 

Sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla, yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve 

düzenlemeleri gösteren, ''Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı'' eklenecektir. 

Taslağın hangi sürede hazırlanarak gönderileceği ''Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlama Grubu'' tarafından yapılacak ilk toplantıda kararlaştırılarak Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilecektir. Toplanacak raporlar konsolide edilerek öncelikle ''Kamu 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'' tarafından 15 gün içinde incelenerek 

görüşleriyle birlikte bir rapor halinde ''İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'na gönderilecektir. 

 



Kamu İç Kontrol Standartları: 

 1-Kontrol Ortamı Standartları: İç Kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve 

olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik 

destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyon yapısı, insan kaynakları politikaları ve 

uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.  

2- Risk Değerlendirmesi Standartları: İdarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 

tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları: İdarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan, politika ve prosedürlerdir.  

4-Bilgi ve İletişim Standartları: Gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir 

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

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

5-İzleme Standartları: İç Kontrol Sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme 

faaliyetlerini kapsar. 

 

 

 

 

 

 

 


