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(2018 YILI BİRİNCİ ALTI AY) 

Üniversitemiz tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları 

Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2018 Yılı Birinci Altı Ay) hazırlanarak iç kontrol 

sisteminin değerlendirilmesi yapılmıştır. Hazırlanan eylem planı değerlendirme raporundaki 

temel amacımız; Üniversitemizde iyi yönetişi ilkesi doğrultusunda kaliteli kamu hizmetinin 

sağlanması amacıyla hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması için iç kontrol sistemini 

kurmak ve geliştirmek üzere tespitlerde bulunarak kayıt altına almaktır. 

Bilindiği üzere İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin 

gerçekleşme durumu, sistemin etkinliğinin sağlanması açısından altı aylık periyotlar halinde 

üst yöneticiye raporlanmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemizin bu konudaki ilk raporu 2015 

yılında hazırlanmıştır. Üniversitemiz tarafından yedincisi hazırlanan bu son rapor ile ilk rapor 

arasında önemli gelişmeler olduğu gözlemlenmiştir. İlk raporda eylemlerin gerçekleşme oranı 

yüzde 30’larda iken son raporda gerçekleşme oranı yüzde 81’lere ulaşmıştır. Aynı zamanda 

personelin iç kontrol sistemi hakkında farkındalığının arttığı ve konuya hakim olduğu 

görülmektedir. 

Üniversite üst yönetimi, hem iç kontrol standartlarının hem de kalite yönetim 

sisteminin Üniversitemiz birimlerinde uygulanması için sürekli eğitimler düzenleyerek 

personelin iç kontrol standartları ve kalite yönetimi sistemi benimsemesi yönünde çalışmalar 

yapmaktadır. Kaliteli bir üniversite olma yolunda iç kontrol standartları ve kalite yönetim 

sistemi bizim için önemli bir rehberdir. Üst yönetimin de bunun farkında olup gerekli tüm 

desteği verdiği gözlemlenmektedir. 

Üniversitemizde iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için 2017-2021 Stratejik 

Planında Amaç 5 Hedef 6“ Kurumsallaşmanın temeli olarak İç kontrol sistem süreci 

geliştirilecektir.” ve  Amaç 5 Hedef  7 “ Kalite sistemi ile iç kontrol sistemi eşgüdümlü olarak 

yürütülecektir” şeklinde hedefler yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda iç kontrol 

sisteminin bir gereği olarak yapılan kalite çalışmaları Üniversitemizde iç kontrol sisteminin 

oluşmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Bu katkının en somut göstergesi hazırlanan 

değerlendirme raporunun daha önceki raporlara göre kıyaslandığında iç kontrol sisteminde 

belirli bir mesafe alındığı görülmektedir. 

Üniversitemiz birimlerine yapılan anket sonucuna göre ‘İç Kontrol Değerlendirme 

Anketi’ grafik halinde aşağıda sunulmuştur. 



 

 

 

İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında bazı alanlarda eksiklikler devam etmektedir. 

Bunlardan bazıları; 

 
 Üniversitemiz birimlerinde görev yapan personelin görevinin başında olmadığı (izin, 

rapor vb.) durumlarda kalite standartlarına uygun olarak belgelerin hazırlanmadığı 

belirlenmiş olup bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği gözlemlenmiştir. 

 Yüksek performans gösteren personel için mevzuat doğrultusunda bireysel 

ödüllendirmelerin yapılmadığı ancak grup çalışmaları halinde yapılan çalışmalarda 

(stratejik plan hazırlanması, kalite standartlarının hazırlanması vb.) ödüllendirme 

yönüne (takdir, teşekkür belgesi vb.) gidildiği görülmüş olup mevzuatın elverdiği 

ölçüde bireysel ödüllendirmelerin yapılabilmesi için de çalışmaların devam ettiği 

gözlemlenmiştir. 

 
 Hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve ayrımcılığın bildirilmesine yönelik usuller 

belirlenmemiştir. 

 
 Üniversitemizde yönetim bilgi sisteminin henüz istenilen düzeyde olmadığı ancak bu 

konuda çalışmaların hızla devam ettiği gözlemlenmiştir. 

 
                                                                                       Şenol BAYRAM 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkan V. 
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