
KFS 7

Standart 

Kod No

Kamu İç Kontrol Standardı ve 

Genel Şartı
Mevcut Durum

Eylem Kod 

No
Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu Üyeleri

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim

Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma 

Tarihi
Açıklama

KFS 7.1.1
Üniversitemiz tüm birimlerinde iş süreçlerine 

ilişkin riskler belirlenecektir.
Tüm Birimler

Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı

İş süreçlerine 

İlişkin 

Dokümanlar

31.12.2017

KFS 7.1.2

Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, 

analizi ve raporlanması için her birimde 

çalışma ekibi oluşturulacaktır. Çalışma 

ekiplerince iş süreçlerine ilişkin belirlenmiş 

olan risklere yönelik kontrol strateji ve 

yöntemleri geliştirilecektir.

Tüm Birimler

Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı

Çalışma ekipleri 

görevlendirme 

onayları,

Kontrol Strateji 

ve Yöntemleri

31.01.2018

KFS 8

KFS 8.1

İdareler, faaliyetleri ile mali karar 

ve işlemleri hakkında yazılı 

prosedürler belirlemelidir.

Üniversitemizde bu genel şarta 

ilişkin henüz bir çalışma 

yapılmamıştır.

KFS 8.1.1

Üniversitemiz birimlerince yürütülen 

faaliyetlere ilişkin yazılı prosedürler 

belirlenecektir.

Tüm Birimler

Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı

Prosedürlere 

ilişkin 

dokümanlar

31.10.2017

KFS 9.2.1

Faaliyet veya mali karar ve işlemin 

onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 

kontrol edilmesi görevleri için farklı personel 

belirlenmesinin mümkün olmaması 

durumunda karşılaşılacak risklerin 

azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri 

tarafından gerekli önlemler alınacaktır.

Tüm Birimler
Personel Daire 

Başkanlığı

Alınan önlemlere 

ilişkin yazılı 

doküman

31.01.2018

KFS 9.2.2

İşlemlerde hata riskinin artmaması, işlemlere 

müdahalenin engellenmesi, gizliliğe riayet 

edilmesi ile israf ve kaybın önlenmesi için her 

bir çalışanın birimin faaliyetlerinin tüm 

aşamalarını kontrol etmesi engellenecektir.

Tüm Birimler

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı

Yetkilendirme 

onayı
31.01.2018

Tüm Birimler

Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı

Kontrol 

Prosedürlerini 

gösteren 

doküman

31.01.2018

KFS 7.1

Her bir faaliyet ve riskleri için 

uygun kontrol strateji ve 

yöntemleri (düzenli gözden 

geçirme, örnekleme yoluyla 

kontrol, karşılaştırma, onaylama, 

raporlama, koordinasyon, 

doğrulama, analiz etme, 

yetkilendirme, gözetim, inceleme, 

izleme v.b.) belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır.

Üniversitemizde bu genel şarta 

ilişkin çalışmalara henüz 

başlanmamıştır.

KFS 7.2

Kontroller, gerekli hallerde, işlem 

öncesi kontrol, süreç kontrolü ve 

işlem sonrası kontrolleri de 

kapsamalıdır.

Üniversitemizde mali kontrol 

faaliyeti; 5018 sayılı Kanun ile İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole 

İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 

yerine getirilmekte, idari 

faaliyetlere ait kontroller ise 

mevcut yasal düzenlemeler 

çerçevesinde yürütülmektedir.

3-KONTROL FAALİYETLERİ

KFS 7.2.1

Üniversitemiz birimlerinin iş ve işlemlerine 

ilişkin işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve 

işlem sonrası kontrollerin kapsamı, nasıl ve ne 

şekilde yapılacağı tespit edilerek buna ilişkin 

Kontrol Prosedürleri belirlenecek ve yazılı 

doküman haline getirilecektir.

KFS 9.2

Personel sayısının yetersizliği 

nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin 

tam olarak uygulanamadığı 

idarelerin yöneticileri risklerin 

farkında olmalı ve gerekli 

önlemleri almalıdır.

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili 

personelin erişimine sunmalıdır.

Üniversitemizde imkanlar 

ölçüsünde bu genel şarta ilişkin 

gerekli tedbirler alınmaktadır.

KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.



KFS 9.2.3

Bir personelin işlemin tüm aşamalarıyla iştigal 

etmesinin engellenmesi için, birimler arası 

rotasyon uygulaması geliştirilecektir.

Tüm Birimler
Personel Daire 

Başkanlığı

Personel 

rotasyonu onay 

ve yazışmaları

31.01.2018

KFS 10

KFS 10.1.1

Birimlerdeki iş ve işlemlerin iş akış şeması ve 

prosedürlerine uygun olarak yerine getirilip 

getirilmediği yöneticilerce sürekli olarak 

izlenerek, otokontrol sağlanacaktır.

Tüm Birimler

Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı

KFS 10.1.2

Gerektiğinde riskli alanlarda yöneticiler veya 

görevlendirdiği kişilerce kontroller 

yapılacaktır.

Tüm Birimler

Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı

KFS11

KFS 11.1

Personel yetersizliği, geçici veya 

sürekli olarak görevden ayrılma, 

yeni bilgi sistemlerine geçiş, 

yöntem veya mevzuat değişiklikleri 

ile olağanüstü durumlar gibi 

faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen 

nedenlere karşı gerekli önlemler 

alınmalıdır.

Üniversitemizde faaliyetlerin 

sürekliliğini etkileyen nedenlere 

karşı personel yetersizliği gibi 

durumlarda görevlendirme 

yapılarak    iş akışına engel teşkil 

edebilecek durumlar ortadan 

kaldırılmaktadır. Aynı birimde 

görevli personelin birbirlerinin 

görevini yerine getirebilmeleri için 

iş süreçlerini birlikte yürütmeleri 

sağlanmaktadır. Yeni bilgi 

sistemlerine geçiş halinde  

personele eğitim programları 

düzenlenmektedir.

KFS 11.1.1

Hastalık, izin vb. nedenlerden dolayı görevden 

ayrılmalarda işin aksamaması için her 

personelin yerine bakabilecek yedek personel 

çizelgesi hazırlanacak ve görev dağılım 

çizelgesi ile birlikte personele bildirilecektir.

Tüm Birimler
Personel Daire 

Başkanlığı

Yedek Personel 

Çizelgesi
31.12.2016

KFS 10.1

Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve 

sürekli bir şekilde uygulanması için 

gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Üniversitemizde henüz prosedürler 

yazılı olarak belirlenmemiştir 

ancak iş ve işlemler yürütülürken 

yöneticilerce mevzuat çerçevesinde 

gerekli kontroller yapılmaktadır.

İzleme sürecine 

ilişkin 

dokümanlar,

Kontrol 

Raporları

31.01.2018

KFS 10  Hiyerarşik Kontroller; Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

KFS 9.2

Personel sayısının yetersizliği 

nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin 

tam olarak uygulanamadığı 

idarelerin yöneticileri risklerin 

farkında olmalı ve gerekli 

önlemleri almalıdır.

Üniversitemizde imkanlar 

ölçüsünde bu genel şarta ilişkin 

gerekli tedbirler alınmaktadır.


