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KOS 1

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel 

davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

bilinmesi sağlanmalıdır.

KOS 1.1
1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel 

tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

İç kontrol konusunda eğitimler 

düzenlenmiştir.

KOSEK 

1.1.1

İç kontrol sisteminin işleyişi konusunda Üst yöneticinin gerek gördüğü 

durumlarda eksikleri giderici eğitimler yapılacaktır. 
İç denetim-SGDB Tüm Birimler Eğitim programı

Üst yöneticinin 

uygun bulduğu 

tarihlerde

KOS 1.2
1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin 

uygulanmasında personele örnek olmalıdır.

Mevzuata uyularak örnek 

olunmaktadır.

KOSEK 

1.2.1

Kurum yöneticilerine yönelik hizmetiçi eğitim çalışması yapılmış olup 

ihtiyaç halinde yeni eğitimler düzenlenecektir.

Personel Daire 

Başkanlığı
Tüm Birimler

Üst yöneticinin 

uygun bulduğu 

tarihlerde

KOSEK 

1.3.1
 Üniversitemiz Etik Kurulu oluşturulmuş olup sürekli güncellenecektir. Üst Yönetici Tüm Birimler Sürekli

KOSEK 

1.3.2

 Üniversitemiz Etik Kurulu yönergesi hazırlanmış olup mevzuat 

çerçevesinde güncellenecektir.
Etik Kurul Yönerge Sürekli

KOSEK 

1.3.3

Sürekli İyileştirme kapsamında Üniversitemiz Etik Kuralları mevzuata 

uygun olarak güncellenecektir.
Etik Kurul Tüm Birimler Etik Kuralları Sürekli

KOSEK 

1.4.1
Mevcut uygulamaya devam edilecektir. SGDB Tüm Birimler

Yasada belirtilen 

tarihlerde

KOSEK 

1.4.2
Tüm birimlerin faaliyetleri web sayfasında yayınlanması sağlanacaktır. Üst yönetici Tüm Birimler

Üniversitemizin 

tüm faaliyetlerinde 

şeffaflık 

sağlanacak ve 

kamu oyu 

bilgilendirilmiş 

olacaktır.

Sürekli

KOSEK 

1.5.1
Personel memnuniyet anketi düzenlenecektir. Tüm Birimler Tüm Birimler Anket Yılda Bir Kez

KOSEK 

1.5.2
Hizmet sunumunda adil, eşit davranılması için eğitim verilecektir.

Etik Kurul -Personel 

Dai.Bşk        
Tüm Birimler Eğitim programı

Üst yöneticinin 

uygun bulduğu 

tarihlerde

KOS 1.6
1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler 

doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

Tüm faaliyetler ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde yürütülmektedir.

KOSEK 

1.6.1

İdarenin faaliyetleri mümkün olduğunca elektronik ortamda takip 

edilmesi sağlanacaktır.

Üst Yönetici, Bilgi 

İşl.Dai.Bşk
Tüm Birimler Web Sürekli

NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KOS 1.5

KOS 1.4

1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu 

kurallara uyulmalıdır.

1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve 

eşit davranılmalıdır.

KOS 1.3

1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap 

verebilirlik sağlanmalıdır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Üniversitemizin etik kurulu 

oluşturulmuştur.

Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, 

Yatırım Değerlendirme Raporu, 

Kurumsal Mali Durum ve 

Beklentiler Raporu web 

sayfamızda yayınlanmaktadır.

Yasalara uygun 

davranılmaktadır.
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KOS 2

2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler:

İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev

tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele

duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı

oluşturulmalıdır.

KOS 2.1

2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, 

duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi 

sağlanmalıdır.

Üniversitemiz misyonu 

belirlenmiş ve web sayfasında 

yayımlanmıştır.

KOSEK 

2.1.1

Üniversitemizin misyonunun; çalışma ofisleri, koridor, ilan panoları vs 

yerlere asılmış olup, benimsenmesi sağlanacaktır.
Üst yönetici Tüm Birimler Yazılı veriler 31.12.2017

KOS 2.2

2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 

idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler 

yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Tüm birimlerin görev tanımları 

bulunmaktadır.

KOSEK 

2.2.1

Tüm birimlerin görev tanımları yapılarak web sayfasında yayımlanmış 

olup sürekli güncellemeler yapılacaktır.
Üst yönetici Tüm Birimler Görev tanımları Sürekli

KOS 2.3

2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu 

görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan 

görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele 

bildirilmelidir.

Tüm birimlerin bulunmaktadır.
KOSEK 

2.3.1

Tüm birimlerin görev dağılım çizelgeleri oluşturularak personele tebliğ 

edilmiştir.
Tüm Birimler Tüm Birimler

Görev dağılım 

çizelgesi
Sürekli

KOSEK 

2.4.1

Üniversitemizin teşkilat şeması yeni oluşan birimlerde göz önüne 

alınarak güncellemeler yapılmıştır.
Genel Sekreterlik SGDB Teşkilat şeması Sürekli

KOSEK 

2.4.2

Tüm birimlerimizin teşkilat şeması revize edilerek yeniden 

oluşturulmuştur.
Tüm Birimler SGDB Teşkilat şeması Sürekli

KOS 2.5

 2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, 

temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik 

ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde 

olmalıdır.

İdarenin ve birimlerin 

organizasyon yapısı, hesap 

verebilirlik ve uygun raporlama 

ilişkisini gösterecek şekilde 

yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir.

KOSEK 

2.5.1

Üniversitemiz birimlerinde hiyerarşik kademeler arasında yürütülen iş ve 

işlemlerle ilgili olarak aşağıdan yukarıya doğru, gerçekleştirilecek bir 

raporlama sisteminin oluşturulmasına çalışılacaktır.

Üst yönetici
Tüm Birimler-İç 

Denetim
Rapor 30.06.2018

KOSEK 

2.6.1

Üniversitemizin hassas görevleri tanımlanmış olup güncellemeler 

yapılacaktır.

Üst yönetici-

Harcama yetkilisi
Tüm Birimler Liste 31.12.2017

KOSEK 

2.6.2

Birim yöneticileri, birimine ait hassas görevleri belirleyecek ve bu 

görevlerden sorumlu personelin listesini güncel tutacaktır.
Tüm Birimler Tüm Birimler Liste 31.12.2017

KOSEK 

2.6.3
Hassas görevlere ilişkin prosedur personele bildirilecektir. Tüm Birimler Tüm Birimler Liste 30.06.2018

KOS 2.7

2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin 

sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar 

oluşturmalıdır.

Faaliyet raporu ve evrak 

yönetim sistemi ile izlenmeye 

çalışılmaktadır.

KOSEK 

2.7.1

Verilen yetki çerçevesinde yapılan parafların izlenmesi için takip 

çizelgeleri oluşturulacaktır.
Tüm Birimler Tüm Birimler Takip Çizelgesi 31.12.2017

KOS 2.6

 2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde 

hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve 

personele duyurmalıdır. 

 2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve 

buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı 

belirlenmelidir. 

KOS 2.4
Üniversitemizin ve birimlerin 

teşkilat şeması bulunmaktadır.

Yangın ve olaganüstü 

durumlarda görev alacak 

personeller belirlenmiş 

durumdadır.Güvenlik birimi 

sorumluları mevcuttur.
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KOS 3

3.Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, 

personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu

sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve

geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

KOS 3.1

3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve 

hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik 

olmalıdır.

İnsan kaynakları planlaması 

çalışması yapılmaktadır.

KOSEK 

3.1.1

Stratejik planlamada yer verilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için 

Rektörlüğe bağlı birimlerin idari ve akademik personel ihtiyaçları 

hakkında bilgi alınacaktır.

Üst yönetici-

Per.Dai.Bşk
Tüm Birimler Rapor Yılda bir kez

KOS 3.2

3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve 

etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve 

yeteneğe sahip olmalıdır.

Yeterli eğitim çalışması 

yapılmaktadır.

KOSEK 

3.2.1

Sürekli eğitim merkezi kurulmuş olup ihtiyaç duyulan konularda eğitim 

verilecektir.

Sürekli Eğitim 

Merkezi
Tüm Birimler Eğitim programı İhtiyaç durumunda

KOS 3.3
3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev 

için en uygun personel seçilmelidir. 

Atamalarda uygun personel 

seçimine özen gösterilmektedir.

KOSEK 

3.3.1

Kabul görmüş mesleki kriterlerin yanında belirlenecek özel mesleki 

yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için idarenin amaç ve 

hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak uygun personellerin 

istihdamı sağlanacaktır. Kuruma bağlı birimlerin bu alana yönelik 

çalışmaları Personel Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Rektörlük Tüm Birimler

Uygun personel 

ile hizmetler 

sunulacaktır.

Sürekli

KOS 3.4

3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve 

yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel 

performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

İdari personel KPSS ile 

alınmakta ve görevde yükselme 

sınavı yapılmaktadır.Akademik 

personel alımında atanma 

kriterleri uygulanmaktadır.

KOSEK 

3.4.1

Personelin işe alınması ile görevde ilerleme ve yükselme  

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" çerçevesinde 

yapılmaktadır.

Rektörlük Tüm Birimler
Kriterlerin gözden 

geçirilmesi
Sürekli

KOSEK 

3.5.1

Üst düzey yöneticilerin eğitimi seminerleriyle üst düzey ve orta kademe 

yöneticilerin bilgi ve tecrübeleri artırılacak, eğiticilerin eğitimi 

seminerleriyle de memurları eğitecek eğiticilerin yetişmesi sağlanacak ve 

bu eğiticilerle gruplar halinde dönüşümlü olarak sık sık hizmetiçi 

eğitimler düzenlenecektir.

Rektörlük

Tüm Birimler- 

Personel Daire 

Başkanlığı

Hizmet İçi Eğtim 30.06.2017

KOS 3.6

 3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu 

yöneticisi tarafından en az yılda bir kez 

değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel 

ile görüşülmelidir.

KOSEK 

3.6.1
Tüm Birimler

Personel Daire 

Başkanlığı
Kriter belirlenecek 31.12.2017

KOSEK 

3.7.1

Personelin yeterliliği ve performansı bağlı bulunduğu yönetici tarafından 

yılda en az bir kez değerlendirilecek, memnuniyet anketi düzenlenerek 

değerlendirme yapılacaktır Değerlendirme sonuçlarına göre Personel 

Daire Başkanlığı ile iletişim kurularak, performansı yetersiz olan 

personellerin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınacak, 

personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları ve daha uygun yerde 

görevlendirilmeleri sağlanacaktır. 

Tüm Birimler
Personel Daire 

Başkanlığı
Hizmet İçi Eğtim Her Yıl

KOSEK 

3.7.2

Performans değerlendirmelerinde emsallere göre yüksek performans 

gösteren personel hakkında mevzuatta yer alan ödül ve takdirnameye 

ilişkin hükümler işletilmek suretiyle işlem tesis edilecektir .

Tüm Birimler Rektörlük Ödül kriterleri 30.06.2018

KOSEK 

3.8.1

Personel istihdamı mevzuata uygun olarak karşılanmakta olup, ihtiyaç 

duyulan kadrolar, eğitim durumu, mesleki tercübe kriterleri dikkate 

alınarak gerçekleştirilecektir.

Rektörlük
Personel Daire 

Başkanlığı
Liste (Sürekli)

KOSEK 

3.8.2

 "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği " yönetmeliğine göre sınavlar 

açılacak, personelin yetişmesi sağlanacak, ayrıca personelin eğitim 

durumu ve işgal ettiği kadro pozizyonuna göre deneyimli, etkin, 

performansı yüksek mekanizmalardan hizmetiçi eğitimler alınması 

sağlanarak, mevcut insan gücünün performansı artırılacaktır.

Rektörlük
Personel Daire 

Başkanlığı
Eğitim programı (Sürekli)

KOS 3.7

3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı 

yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye 

yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans 

gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları 

geliştirilmelidir.

3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, 

bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl 

planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde 

güncellenmelidir.

KOS 3.8

3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere 

atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük 

hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli 

hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele 

duyurulmalıdır.

KOS 3.5

Uygun araçlar ile personele 

duyurulmaktadır.

Görevde yükselme sınavı öncesi 

eğitim düzenlenmektedir.
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KOS 4

4- Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin

sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak

bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski

dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

KOSEK 

4.1.1
İş akış şemaları hazırlanmış olup sürekli güncellenecektir. Tüm Birimler SGDB İş akış şemaları Sürekli

KOSEK 

4.1.2

Birimlerin iş akış şemalarına göre görev dağılımı yazılı ve ayrıntılı olarak 

yapılmış, her işin sorumlusu ve yetkilisi açıkça belirlenmiştir. Görev 

dağılım belgeleri sürekli güncel tutulacaktır.

Tüm Birimler Tüm Birimler

İş akış şemaları ve 

ayrıntılı görev 

dağılım belgeleri.

Sürekli

KOS 4.2

4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını 

gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve 

ilgililere bildirilmelidir.

Harcama yetkilileri mevzuata 

uygun olarak 

belirlenmiştir.Gerçekleştirme 

görevlileri ise yapılan işleme 

göre değişkenlik 

göstermektedir.

KOSEK 

4.2.1

Birim gerçekleştirme görevlilerinin hangi işlemlerde kimler olacağı Birim 

amirlerince açıkça belirlenecek ve ilgililere bildirilecektir.
Tüm Birimler Tüm Birimler

Görevlendirme 

yazısı.
Her Yıl

KOS 4.3
4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu 

olmalıdır. 

Hiyerarşik yapı içinde 

devredilmektedir.

KOSEK 

4.3.1

İmza, onay yetkileri personelin unvan, bilgi, deneyim ve yeteneğine göre 

belirlenecektir.
Üst yönetici Tüm Birimler Yönerge 30.06.2018

KOS 4.4
4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği 

bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

Mevcut mevzuat hükümlerine 

göre yapılmaktadır.

KOSEK 

4.4.1

Yetki, kademeli olarak devredilecek, eşitlerin içinden risk faktörü  ve 

liyakat ilkesi de gözetilerek yetki devrinin uygun kişiye yapılması 

sağlanacaktır.

Tüm Birimler Üst yönetici Onay Sürekli

KOS 4.5

4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına 

ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi 

vermeli,yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

Hiyerarşik olarak kontrol 

sağlanmaktadır.

KOSEK 

4.5.1

Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı 

sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve 

hangi periyotlarla yetki devralanın geri dönüş sağlayacağı hususlarına 

yer verilecektir.

Tüm Birimler Tüm Birimler Onay Sürekli

4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri 

belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
KOS 4.1

5018 ve 2547 sayılı yasalara 

göre iş akış süreçleri belirlenmiş 

ve uygulanmaktadır.


