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Bilgilendirilmesi

DAĞITIM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55 inci maddesinde “İç
kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin belirleneceği, geliştirileceği uyumlaştırılacağı”
hüküm altına alınmış ve bu doğrultuda hazırlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” 26/12/2007
tarihinde yayımlanmıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması,
uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla genel nitelikte 5 bileşen, 18 standart ve bu
standartlar için 79 genel şart belirlenmiştir.

Bilindiği gibi iç kontrol; kurumların hedeflerine en az hasarla ulaşmaları için gerekli olan bir
araçtır. Bu sayede kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılır, hesap verilebilirlik artar, çalışanlar
sorumluluklarının bilincinde olur ve hedefe ilerlerken çıkabilecek belirsizlikler minimuma indirilir. İç
kontrol sisteminin uygulanması ile Üniversitemiz daha sağlam temellere dayanarak gelişecek,
belirlenen hedeflere ulaşılması kolaylaşacak ve en az hata ile en çok fayda sağlanacaktır.

Ancak; İç kontrolün sözü edilen faydaları sağlayabilmesi için her bir yöneticinin iç kontrol
sisteminin kurulmasına yeterli özeni göstermesine ve bu sistemi sürekli olarak gözden geçirerek bir
yönetim anlayışı olarak benimsemesine bağlıdır.

Tüm çalışanların, iç kontrol sisteminin kurulmasının yasal bir zorunluluk olduğunun
bilmelerinin yanı sıra, Üniversitemizin yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyabilmek için gerekli bir
araç olarak görmek suretiyle üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getireceklerine inancım tamdır.

Bu kapsamda Üniversitemiz Revize Komisyonu tarafından revize edilerek yürürlüğe giren
“Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı internet ana sayfasında yayınlanmıştır. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, birimlerden
eylem planında yer alan öngörülen eylemlerle ilgili neler yapıp yapmadıklarını kontrol amacıyla “İç
Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu” istenilecektir. Birimlerden gelen bu
raporlar konsolide edilip üst yönetici onayıyla Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.ahievran.edu.tr adresinden caa4a5b9-bcaa-417a-9a36-66ded4d54c84 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının internet ana sayfasında “İç Kontrol
Standartları Uyum Eylem Planı” başlığı altında yer alan eylemlerin Üniversitemiz birimleri
tarafından planda belirtilen sürelerde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu inançla tüm birim yöneticilerinin ve çalışanların iç kontrol sisteminin oluşturulması ile ilgili
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı’nda öngörülen eylemlerin yerine getirilmesi konusunda
gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör
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