
5-İZLEME 

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 

İS17 İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç 

kontrol sistemini yılda en az bir kez 
değerlendirmelidir. 

        

İS 17.1 
İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir 

değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte 

kullanılarak değerlendirilmelidir 

 İS 17.1-E1 
İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, sürekli 

izleme ve özel bir değerlendirme (İç ve dış 

Denetim vb...) yöntemleri ile yapılacaktır. 

İdari ve Akademik 
Birimler 

İç Denetim 

Birimi/Strateji 
Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Doküman 10.11.2014 

 

İS 17.2 

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan 
Kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi 
ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç 

ve yöntem belirlenmelidir. 

 İS 17.2-E1 

Birimler tespit ettikleri sorunları, yöneticilerin 
görüşleri kişi ve/veya idarelerin talep ve 

şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda 

düzenlenen raporları da dikkate alarak 
Çözecekler, çözemedikleri hususları 

da üniversite üst yönetimine iletmeyi 
Sağlayacak yöntemler belirleyeceklerdir. 

İdari ve Akademik 
Birimler 

İç Denetim 
Birimi 

Doküman 10.11.2014 

 

İS 17.3 
İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin 

Birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. 
 İS 17.3-E1 

İç kontrolün değerlendirilmesine 

İdarenin birimlerinin katılımı sağlanacaktır. 

İdari ve Akademik 

Birimler 
Rektörlük Doküman 10.11.2014 

 

İS 17.4 

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin 
görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve 

şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda 
düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. 

 İS 17.4-E1 

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin 
görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve 

şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda 
düzenlenen raporlar dikkate alınacaktır. 

İdari ve Akademik 

Birimler 
Rektörlük Rapor 10.11.2014 

 

İS 17.5 
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda 

alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir 

eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

İS 17.5-E1 

İç kontrolün değerlendirilmesi 

Sonucunda alınması gereken önlemler 
Belirlenecek ve bir eylem planı çerçevesinde 

uygulanacaktır. 

İdari ve Akademik 
Birimler 

Rektörlük Rapor 10.11.2014 

 



İS18 
İç Denetim: İdareler fonksiyonel olarak 

bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 
        

İS 18.1 
İç Denetim Faaliyetleri İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun 

bir şekilde yürütülmelidir. 
Mevcuttur. İS 18.1-EO  

İdari ve Akademik 

Birimler 
  10.11.2014  

İS 18.2 
İç Denetim sonucunda idare tarafından alınması 

gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı 
hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. 

Mevcuttur.   
İdari ve Akademik 

Birimler 
  10.11.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


