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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM 

PLANI 

 

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 

 
Çıktı/Sonuç 

 

Tamamlanma 

Tarihi 

 
Açıklama 

 

 

KOS 2.2 

Misyonunun gerçekleş- 

tirilmesini sağlamak 

üzere idari birimleri ve 

alt birimlerince yürütü- 

lecek görevler yazılı 

olarak tanımlanmalı ve 
duyurulmalıdır. 

Misyonun gerçekleştiril- 

mesini sağlamak üzere 

idare birimleri ve alt bi- 

rimlerince yürütülecek 

görevler yazılı olarak ta- 

nımlanmış ve duyurul- 
muştur. 

 

 
ÇOMÜİKKOS 

2.2 

Misyonun gerçekleştiril- 

mesini sağlamak üzere 

Kurum Birimleri ve alt bi- 

rimlerince yürütülecek gö- 

revler yazılı olarak tanım- 

lanacak ve duyurulacaktır. 

 
 

1-Personel 

Daire Başkanı 

2-Birim Yöneticileri 

 

 
Yazılı görev 

ta nımları 

 

 
25.01.2021 

Birimimizin Misyon ve 

Vizyonu web sayfasında 

yer almakta olup, Birimleri 

ve alt birimlerince yürütüle- 

cek görevler yazılı olarak 

tanımlanmış ve duyurul- 
muştur. 

 

 

 
KOS 2.3 

İdare birimlerinde per- 

sonelin görevlerini ve bu 

görevlere ilişkin yetki 

ve sorumlulukla- rını 

kapsayan görev da- 

ğılım çizelgesi oluştu- 
rulmalı ve personele bil- 
dirilmelidir 

İdare birimlerinde perso- 

nelin görevlerini ve bugö- 

revlere ilişkin yetki ve so- 

rumluluklarını kapsayan 

görev dağılım çizelgesi 

oluşturulmuş ve personele 
bildirilmiştir. Makul gü- 
vence sağlanmaktadır. 

 

 

ÇOMÜİKKOS 

2.3 

Birimler belirlenen stan- 

dart forma göre personel 

bazında görevlerini, buna 

ilişkin ve yetki vesorumlu- 

luklarını personele tebliğ 

edecektir. 

 

 
1. Personel 

Daire Başkanı 

2. Birim Yöneticileri 

 

 

 
Çizelgeler 

 

 

 

25.01.2021 

Belirlenen standart forma 

göre personel bazında gö- 

revlerini, buna ilişkin yetki 

ve sorumlulukları her yıl 

başında idari personele teb- 

liğ edilmektedir. 

 

 

KOS 2.4 

İdarenin ve birimlerinin 

teşkilat şeması olmalı ve 

buna bağlı olarak fonk- 

siyonel görev dağılımı 

belirlenmelidir 

Birimimizin teşkilat şe- 

ması İSO 9001 Kalite Yö- 

netim Sistemi kapsamında 

yapılmış ve buna bağlı 

olarak fonksiyonel görev 

dağılımı belirlenmiştir. 

 

 
ÇOMÜİKKOS 

2.4 

Tüm birimlerin teşkilat şe- 

maları düzenlenecektir. 

Birimlerin görev ve yetki- 

leri mevzuat çerçevesinde 

gözden geçirilerek görev 
çakışmaları engellenecek- 
tir. 

 

1.Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı 

2.Personel 

Daire Başkanı 

3.Birim Yöneticileri 

 

 
Teşkilat Şeması, 

Görev Dağılımı 

 

 
25.01.2021 

Birimimizin teşkilat şeması 

yapılmış, görev ve yetkileri 

mevzuat çerçevesinde göz- 

den geçirilerek görev çakış- 

maları engellenmeye çalı- 

şılmaktadır. 

 

 

 
KOS 2.5 

Yöneticiler, görev alan- 

ları çerçevesinde idare- 

nin hedeflerine uygun 

özel hedefler belirlemeli 

ve personeline duyur- 

malıdır 

Fakültemizin Misyon ve 

Vizyonu özel 

hedeflerimizi de kap- 

samaktadır. Misyon ve 

Vizyonumuz 

Fakültemizin   sayfasında 

Personelimize               

duyurulmaktadır. 

 

 

ÇOMÜİKRD 

5.5 

Tüm birim yöneticileri gö- 

rev alanları ile ilgili kısa ve 

orta vadeli kurum hedefle- 

rine uygun şekilde özel he- 

defler belirleyecek, bu he- 

defleri bilgilendirme top- 

lantıları ve yazılı olarak 
personele duyuracaktır. 

 

 

 
Birim Yöneticileri 

 

 
Özel hedeflerini 

gösteren çıktı, 

Duyurular 

 

 

25.01.2021 

Fakültemizin Web 

sayfasında 

duyurulmaktadır. 

Özel Hedeflerimizi de 

içeren Misyon ve 

Vizyonumuzun web sayfa- 

mızda da yer almaktadır. 

 

 

 

RDS 5.6 

İdarenin ve birimlerin 

hedefleri, spesifik, ölçü- 

lebilir, ulaşılabilir, ilgili 

ve süreli olmalıdır 

Birimimizin hedefleri 

misyon ve vizyonumuz 

çerçevesinde çalışmaları 

sürmektedir. 

 

 

 
ÇOMÜİKRD 

5.6 

Birimler hedeflerini spesi- 

fik, ölçülebilir, ulaşılabilir, 

ilgili ve süreli olmasını 

sağlayacak şekilde, strate- 

jik plana uygun olarak sis- 

tem ve süreçler belirleye- 

cektir. 

 

 

 

Birim Yöneticileri 

 

 

 
Değerlendirme 

Raporları 

 

 

 

25.01.2021 

Birimimiz hedeflerini, spe- 

sifik, ölçülebilir, ulaşılabi- 

lir, ilgili ve süreli olmasını 

sağlayacak şekilde, misyon 

ve vizyonumuz çerçeve- 

sinde stratejik plana uygun 

olarak belirlenmektedir. 
Makul güvence sağlanama- 
maktadır. 



 

 
 

 

 

 

KFS 9.1 

Her faaliyet veya mali 
karar ve işlemin onay- 
lanması, uygulanması, 
kaydedilmesi ve kont- 
rolü görevleri farklı ki- 
şilere verilmelidir. 

Her faaliyet veya mali ka- 
rar ve işlemin onaylan- 
ması, uygulanması, kay- 
dedilmesi ve kontrolü gö- 
revleri farklı kişilere veril- 
mektedir. 

 
 

 

 

 

 

ÇOMÜİKKF 

9.1 

Birimlerce, yürürlükteki 
mevzuat çerçevesinde her 
faaliyet veya mali karar ve 
işlemin onaylanması, uy- 
gulanması, kaydedilmesi 
ve kontrol edilmesi 

görevleri için iş akış şema- 

ları doğrultusunda Otokon- 

trolü sağlayacak şe kilde 

mevzuat çerçeve sinde 

işlerin mümkün oldu ğunca 

farklı personel tarafından 

yapılması sağlanacaktır. 

 
 

 

 

1-Personel 

Daire Başkanlığı 

2-Birim Yöneticileri 

 
 

 

 

 

Görevlendirme 

Yazıları 

 

 

 

 

 

25.01.2021 

Her faaliyet veya mali karar 
ve işlemin onaylanması, uy- 
gulanması, kaydedilmesi ve 
kontrol edilmesi görevleri 
için iş akış şemaları doğrul- 
tusunda otokontrolü 

sağlayacak şekilde mevzuat 

çerçevesinde işlerin müm- 

kün olduğunca farklı perso- 

nel tarafından yapılması 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

 

 

 
KFS 10.1 

Yöneticiler, Prosedürle- 

rin etkili ve sürekli bir 

şekilde uygulanması 

için gerekli kontrolleri 

yapmalıdır. 

Makul güvence sağlana- 

mamaktadır. 
 

 

 

 
ÇOMÜİKKF 

10.1 

Yöneticiler, yetki devirleri 

ve görevlendirmeleri çer- 

çevesinde iş ve işlemlerin 

birimleri tarafından iş akış 

şeması ve standartları doğ- 

rultusunda yerine getirilip 

getirilmediği konusunda 

kontroller yapacaktır. Bu 

kontrolleri raporlar ve tab- 

lolar aracılığıyla yerine ge- 
tirecektir. 

 

 

 

1-Genel Sekreterlik 

2- İç Denetim 
3-Birim Yöneticileri 

 

 

 
İzleme ve 

Değerlendirme 

Raporları 
Tabloları 

 

 

 

 

25.01.2021 

Yıl boyunca tamamlanması 

gereken iş ve işlemlerin yer 

aldığı tablolar oluşturulacak 

ve yıl sonunda kontrol edi- 

lecektir 

 

 

 

 

 
 

KFS 11.1 

Personel yetersizliği, 

geçici veya sürekli ola- 

rak görevden ayrılma, 

yeni bilgi sitemlerine 

geçiş, yöntem veya 

mevzuat değişiklikleri 

ile olağanüstü durumlar 

gibi faaliyetlerin sürek- 

liliğini etkileyen neden- 

lere karşı gerekli önlem- 

ler alınmalıdır 

Personel yetersizliği, ge- 

çici veya sürekli olarak 

görevden ayrılmaların ol- 

ması durumunda personel 

imkânlarına göre sistema- 

tik olmayan geçici çözüm- 

ler üretilmekte, yeni bilgi 

sistemlerine geçiş, yöntem 

veya mevzuat değişiklik- 

leri gibi durumlarda per- 

sonelin uyum sağlaması 

amacıyla ilgili birimlerce 
eğitim verme yoluna gidil- 
mektedir. 

 

 

 

 

 
ÇOMÜİKKF 

11.1 

Görev tanımlarının ve iş 

akışlarının yapılması ile şe- 

malarda yerine bakacak 

personelin yedeklerinin be- 

lirlenmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 
 

1-Personel 

Daire Başkanlığı 
2-Birim Yöneticileri 

 

 

 

 
 

Görev 

Tanımları, iş 

akış şemaları 

 

 

 

 

 
25.01.2021 

Görev tanımları ve İş akış 

şemaları yapılmıştır. Yıl so- 

nuna kadar güncellemeleri 

tamamlanacaktır. 

 

 

 

 

 
KFS 11.3 

Görevinden ayrılan per- 

sonelin, iş veya işlemle- 

rinin durumunu ve ge- 

rekli belgeleri içeren bir 

rapor hazırlanması ve bu 

raporu görevlendiri- len 

personele vermesi 

yönetici tarafından sağ- 

lanmalıdır 

Fakültemizde geçici veya 

sürekli olarak görevden 

ayrılan persone- lin 

yürüttüğü iş ve işlem- 

lerin devrine ilişkin her- 

hangi bir raporlama dü- 

zenlenmesi yoluna gidil- 

memekte, devirler istisnai 

durumlar haricinde şifahi 

olarak yapılmaktadır. 

 

 

 

 
 

ÇOMÜİKKF 

11.3 

Birimlerce, görevinden ay- 

rılan personelin yürüttüğü 

görevin önemlilik derece- 

sine göre gerekli belgeleri 

de içerecek şekilde göre- 

viyle ilgili raporlar hazırla- 

tılıp yerine görevlendirilen 

personele teslim edilmesi 

yöneticiler tarafından sağ- 

lanacaktır. Bu durumu sağ- 

lamayan personeli görev- 
den ayrılmasına izin veril- 

meyecektir. 

 

 

 

 
1-Personel 

Daire Başkanlığı 

2-Birim Yöneticileri 

 

 

 
Görevinden ayrı- 

lan personelin, iş 

veya işlemlerinin 

durumunu ve ge- 

rekli belgeleri de 

içeren raporlar 

 

 

 

 

 
25.01.2021 

Görevinden ayrılan perso- 

nelin, iş veya işlemlerinin 

durumunu ve gerekli belge- 

leri de içeren raporlar bu- 

güne kadar hazırlanmamış 

olup, bu tarihten sonra ha- 

zırlanacaktır. 

TANIMLAR: ÇOMÜ - İKKOS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol- Kontrol Ortamı Standartların 

ÇOMÜ-İKRDS: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol- Risk Değerlendirme Standartları 

ÇOMÜ İKKFS: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol- Kontrol Faaliyetleri Standartları 


