Ϯ

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 1
KOS 1.1

Etik DeŒerler ve Dürüstlük: Personel davranŦƔlarŦnŦ belirleyen kurallarŦn personel tarafŦndan bilinmesi saŒlanmalŦdŦr.
7ç kontrol sistemi ve iƔleyiƔi yönetici ve personel tarafŦndan sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Mevcut Durum : 2012 yŦlŦ Eylem PlanŦnŦn 1.1.3 maddesinde öngörülen 7ç Kontrol Sistemini tanŦtŦmŦnŦ amaçlayan broƔürler basŦlarak kurum personeline daŒŦtŦlmŦƔtŦr.
EYLEM KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

1.1.1

7ç Kontrol Sistemi, iƔleyiƔi ve 7ç Kontrol bube MüdürlüŒü'nün
çalŦƔmalarŦnŦ anlatan bilgilendirme sunumu yapŦlacaktŦr.

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

7nsan KaynaklarŦ
EŒitimi bube
MüdürlüŒü

1 Bilgilendirme
ToplantŦsŦ

30.06.2014

1.1.2

Kurum intranet'inde, altŦ ayda bir 7ç Kontrol Sistemi çalŦƔmalarŦnŦ
anlatan duyuru yayŦnlanacaktŦr.

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

Bilgi 7Ɣlem ve Veri
Yönetimi bube
MüdürlüŒü

2 Bilgilendirme
Duyurusu

30.06.2014

KOS 1.2

Mevcut Durum :

AÇIKLAMA

7darenin yöneticileri 7ç Kontrol Sistemi'nin uygulanmasŦnda personele örnek olmalŦdŦr.
7ç Kontrol Sisteminin uygulamalarŦnda, risk deŒerlendirme ve kontrol faaliyeti belirleme çalŦƔmalarŦnda birim müdürleri aktif katŦlŦm saŒlamaktadŦr. 7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü koordinesinde birimlerde gerçekleƔtirilen "Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyeti Atama" çalŦƔmalarŦ esnasŦnda yapŦlan toplantŦlara birim müdürlerinin de katŦlŦmŦ
saŒlanmaktadŦr.
7ç Kontrol Sistemi ile ilgili birimlerden, periyodik olarak bilgi istenmesine yönelik 03.07.2013 tarih ve 532 sayŦlŦ yazŦ, Genel Sekreter MakamŦ'nca Harcama Yetkililerine
gönderilmiƔtir.

ϯ

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 1
KOS 1.3

Etik DeŒerler ve Dürüstlük: Personel davranŦƔlarŦnŦ belirleyen kurallarŦn personel tarafŦndan bilinmesi saŒlanmalŦdŦr.
Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalŦdŦr.

2012 yŦlŦ Eylem PlanŦnŦn 1.3.1 maddesi gereŒi etik deŒerlerin ihlaline iliƔkin baƔvuru ve deŒerlendirme sürecinin iƔ akŦƔŦ hazŦrlanmŦƔtŦr. Etik deŒerler ile ilgili genel bilgilerin ve
Mevcut Durum : etik komisyonu üyelerinin iletiƔim bilgilerinin bulunduŒu afiƔler tasarlanmŦƔ olup hizmet binasŦ içinde asŦlma aƔamasŦndadŦr. Etik HaftasŦ ile ilgili periyodik olarak eŒitim ve
seminerler düzenlenmektedir.
EYLEM KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

1.3.1

Etik deŒerler ile ilgili afiƔlerin ana hizmet binamŦza asŦmŦ
tamamlanacaktŦr.

Memur Personel
bube MüdürlüŒü

7dari 7Ɣler bube
MüdürlüŒü

Etik DeŒerler ile
7lgili AfiƔ

28.02.2014

1.3.2

Etik deŒerler ile ilgili afiƔler dŦƔ birimlere de asŦlacaktŦr.

Memur Personel
bube MüdürlüŒü

7dari 7Ɣler bube
MüdürlüŒü

Etik DeŒerler ile
7lgili AfiƔ

28.02.2014

KOS 1.4

AÇIKLAMA

Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlŦk ve hesap verebilirlik saŒlanmalŦdŦr.

Kurumumuz, uzun süredir dönemsel olarak hazŦrladŦŒŦ bir çok önemli rapor, plan ve programŦ kamuoyunun eriƔimine açmaktadŦr. Ek olarak, yapŦlan denetimlerde de
kurumun dürüst imajŦnŦ zedeleyecek herhangi bir olumsuz durumla karƔŦlaƔŦlmamŦƔtŦr. 2012 yŦlŦ Eylem PlanŦ 1.4.1. maddesi gereŒi, uygulanmasŦ planlanan "VatandaƔ
Mevcut Durum : Memnuniyet Anketi" Strateji GeliƔtirme bube MüdürlüŒü tarafŦndan gerçekleƔtirilmiƔtir.
Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup eylem atanmamŦƔtŦr.

ϰ

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 1
KOS 1.5

Etik DeŒerler ve Dürüstlük: Personel davranŦƔlarŦnŦ belirleyen kurallarŦn personel tarafŦndan bilinmesi saŒlanmalŦdŦr.
7darenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eƔit davranŦlmalŦdŦr.

Mevcut Durum : 2012 yŦlŦ Eylem PlanŦ 1.5.1 ve 1.5.2 maddesi gereŒi, "Kurum Kültürü ve Aidiyet EŒitimi" ve "7letiƔim Teknikleri" eŒitimi verilmiƔtir.

EYLEM KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

1.5.1

Personelin kurumdan beklentilerine yönelik anket uygulamasŦ
yapŦlacaktŦr.

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

Anket UygulamasŦ

30.06.2014

1.5.2

Uygulanan anketin sonuçlarŦ 7ç Kontrol Koordinasyon Kurulu'na rapor
halinde sunulacaktŦr.

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

Anket
DeŒerlendirme
Raporu

30.07.2014

KOS 1.6

AÇIKLAMA

7darenin faaliyetlerine iliƔkin tüm bilgi ve belgeler doŒru, tam ve güvenilir olmalŦdŦr.
2011 yŦlŦ Eylem PlanŦ'nda belirtildiŒi üzere kurumumuza ait faaliyetlere iliƔkin bilgi ve belgelerin doŒru ve güvenli bir seviyede olduŒu tespit edilmiƔtir. 2012 yŦlŦ Eylem PlanŦ'na
iliƔkin atanan 1.6.1. eylemi kapsamŦnda ISO 27001 Bilgi GüvenliŒi Yönetim StandardŦ'nŦn gereklerinin yerine getirilmesine yönelik çalŦƔmalar devam etmektedir.

Mevcut Durum :
Bilgi güvenliŒi kapsamŦnda sistemdeki belgeler her gün yedeklenmektedir. 7nternet kullanŦmŦ daha güvenli hale getirecek Ɣekilde filtre uygulamalarŦ geliƔtirilmektedir. Kriz
Merkezi'nde sunucularŦn bakŦmŦ ve güvenliŒi ile ilgili çalŦƔmalar tamamlanmŦƔtŦr.

EYLEM KODU

1.6.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

ISO 27001 Bilgi GüvenliŒi Yönetim StandartŦ uygulamalarŦna yönelik
bilgilendirici bir Genelge hazŦrlanŦp, tüm birimlere gönderilecektir.

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

Bilgi 7Ɣlem ve Veri
Yönetimi bube
MüdürlüŒü

Tüm Birimler

ISO 27001
StandardŦna uygun
bir sistem

30.06.2014

ϱ

AÇIKLAMA

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 2
KOS 2.1
Mevcut Durum :
KOS 2.2
Mevcut Durum :

EYLEM KODU

Misyon, organizasyon yapŦsŦ ve görevler: 7darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanŦmlarŦ yazŦlŦ olarak belirlenmeli, personele duyurulmalŦ ve idarede uygun bir
organizasyon yapŦsŦ oluƔturulmalŦdŦr.
7darenin misyonu yazŦlŦ olarak belirlenmeli, duyurulmalŦ ve personel tarafŦndan benimsenmesi saŒlanmalŦdŦr.
Kurum içerisinde misyon ve vizyonunun bilinirliŒini arttŦrmak için 15 farklŦ yere misyon ve vizyonun yazŦlŦ olduŒu tabelalar asŦlmŦƔtŦr. Yeterli koƔul saŒlanmŦƔ olup faaliyet
atanmamŦƔtŦr.
Misyonun gerçekleƔtirilmesini saŒlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazŦlŦ olarak tanŦmlanmalŦ ve duyurulmalŦdŦr.
ÇalŦƔma yönergeleri bütün birimlerce hazŦrlanmŦƔtŦr. HazŦrlanan çalŦƔma yönergeleri incelendiŒinde Ɣekilsel yapŦda bazŦ deŒiƔikliklerin olduŒu görülmüƔtür. ÇalŦƔma
yönergelerinin ortak bir Ɣablonda hazŦrlanmasŦ için öncelikli olarak bir eŒitim alŦnŦp çalŦƔma yönergelerinin güncellenmesi için çalŦƔmalara baƔlanacaktŦr.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

2.2.1

ÇalŦƔma Yönergesi hazŦrlanmasŦ ile ilgili kapsamlŦ bir eŒitim
alŦnacaktŦr.

7nsan KaynaklarŦ ve
EŒitim Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

EŒitim

31.03.2014

2.2.2

Birimlerin mevcut çalŦƔma yönergeleri güncellenecek olup standart
bir Ɣablona aktarŦlacaktŦr.

7nsan KaynaklarŦ ve
EŒitim Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

ÇalŦƔma
Yönergeleri

31.12.2014

ϲ

AÇIKLAMA

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 2
KOS 2.3

Mevcut Durum :

EYLEM KODU

Misyon, organizasyon yapŦsŦ ve görevler: 7darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanŦmlarŦ yazŦlŦ olarak belirlenmeli, personele duyurulmalŦ ve idarede uygun bir
organizasyon yapŦsŦ oluƔturulmalŦdŦr.
7dare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliƔkin yetki ve sorumluluklarŦnŦ kapsayan görev daŒŦlŦm çizelgesi oluƔturulmalŦ ve personele bildirilmelidir.
Görev tanŦmlarŦyla ilgili yapŦlan çalŦƔmada ilgili bir kanun ve yönetmelik olmadŦŒŦ anlaƔŦlmŦƔ olup Devlet Personel BaƔkanlŦŒŦ'na görüƔ sorulmuƔtur. Devlet Personel BaƔkanlŦŒŦ
tarafŦndan görev tanŦmlarŦ ile ilgili herhangi bir çalŦƔma olmadŦŒŦ yönünde cevap verilmiƔtir. Kurumumuzda oluƔturulacak olan pozisyon bazŦnda görev tanŦmlarŦ için literatür
taramalarŦ yapŦlmŦƔtŦr.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

2.3.1

Görev tanŦmlarŦnŦn hazŦrlanmasŦyla ilgili eŒitim alŦnacaktŦr.

7nsan KaynaklarŦ ve
EŒitim Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

EŒitim

31.03.2014

2.3.2

Pozisyon bazŦnda görev tanŦmlarŦ oluƔturulacaktŦr.

7nsan KaynaklarŦ ve
EŒitim Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

Görev tanŦmlarŦ

31.12.2014

KOS 2.4
Mevcut Durum :

AÇIKLAMA

7darenin ve birimlerinin teƔkilat ƔemasŦ olmalŦ ve buna baŒlŦ olarak fonksiyonel görev daŒŦlŦmŦ belirlenmelidir.
7darenin organizasyon ƔemasŦ gerek görüldükçe güncellenmektedir. Birim içi organizasyon ƔemalarŦ tamamlanmŦƔ olup intranette yayŦnlanmŦƔtŦr.Yeterli güvence saŒlanmŦƔ
olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.

ϳ

KONTROL ORTAMI
STANDART KODU
KOS 2
KOS 2.5

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
Misyon, organizasyon yapŦsŦ ve görevler: 7darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanŦmlarŦ yazŦlŦ olarak belirlenmeli, personele duyurulmalŦ ve idarede uygun bir
organizasyon yapŦsŦ oluƔturulmalŦdŦr.
7darenin ve birimlerinin organizasyon yapŦsŦ, temel yetki ve sorumluluk daŒŦlŦmŦ, hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliƔkisini gösterecek Ɣekilde olmalŦdŦr.
Kurumumuzun organizasyon ƔemasŦ hazŦrlanŦrken birimler fonksiyonel olarak ilgili üst makamlara baŒlanmŦƔ ve uygun raporlama, hesap verebilirlik gibi kriterler de göz önünde
bulundurulmuƔtur.

Mevcut Durum : Kurumumuzun, Organizasyon ƔemasŦ kapsamŦnda yetki ve sorumluluk daŒŦlŦmŦ yapŦlmŦƔ, 5 Genel Sekreter YardŦmcŦlŦŒŦ'na baŒlŦ 2Ϭ Daire BaƔkanlŦŒŦ oluƔturulmuƔtur. Yetki ve
sorumluluklar belirlenmiƔ ve bu doŒrultuda kurumsal raporlama sistemi oluƔturulmuƔtur.
Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.
KOS 2.6

7darenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere iliƔkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalŦdŦr.

7lgili yasa ve yönetmeliklere göz önüne alŦnarak yapŦlan literatür taramasŦnda hassas görevlerin sahip olmasŦ gereken özelliklere iliƔkin yeterli bilgi olmadŦŒŦ görülmüƔtür. Maliye
BakanlŦŒŦ Merkezi UyumlaƔtŦrma Birimi ile görüƔmeler yapŦlmŦƔtŦr. Bu görüƔmeler sonucunda hassas görevler ve prosedürler için öncelikli olarak görev tanŦmlarŦnŦn, çalŦƔma
Mevcut Durum :
yönergelerinin tamamlanmasŦ gerektiŒi ifade edilmiƔtir. Kurumumuzda görev tanŦmlarŦ ve çalŦƔma yönergeleri tamamlandŦktan sonra hassas görevler ve prosedürler ile ilgili yol
haritasŦ çizilip çalŦƔmalara baƔlanacaktŦr.

ϴ

KONTROL ORTAMI
STANDART KODU

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

KOS 2

Misyon, organizasyon yapŦsŦ ve görevler: 7darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanŦmlarŦ yazŦlŦ olarak belirlenmeli, personele duyurulmalŦ ve idarede uygun
bir organizasyon yapŦsŦ oluƔturulmalŦdŦr.

KOS 2.7

Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluƔturmalŦdŦr.

2012 yŦlŦ Kamu 7ç Kontrol StandartlarŦna Uyum Eylem PlanŦ ;
Madde 2.7.2 gereŒi Elektronik Belge Yönetim Sistemi komisyonu kurulmuƔtur.
Mevcut Durum :
Madde 2.7.3 gereŒi kurum iƔ akŦƔlarŦ ve süreçlerin Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile entegreli olarak çalŦƔmasŦna yönelik analizler yapŦlmŦƔtŦr.
Madde 2.7.4 gereŒi Bilgi 7ƔůĞŵĂŝƌĞƐŝĂƔŬĂŶůŦŒŦΖŶĂbaŒlŦ 4 müdürlüŒün pilot birim olduŒu denemede Elektronik Belge Yönetim Sistemi test edilmiƔtir.
EYLEM KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

SORUMLU B7R7M

2.7.1

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) UygulamasŦ üzerinden
kullanŦcŦlara görev atamasŦ yapŦlabilmektedir. EBYS'nin tüm kurumda
aktif hale getirilmesinden sonra yöneticiler çalŦƔanlar üzerindeki
iƔleri EBYS kullanarak takip edebilecektir. Bu kapsamdaki çalŦƔmalara
devam edilecektir.

Bilgi 7Ɣlem Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

ϵ

7bB7RL7)7
ÇIKTI / SONUÇ
YAPILACAK B7R7M

Tüm Birimler

EBYS

TAMAMLANMA
TAR7H7

31.12.2014

AÇIKLAMA

KONTROL ORTAMI
STANDART KODU
KOS 3
KOS 3.1

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
Personelin yeterliliŒi ve performansŦ: 7dareler, personelin yeterliliŒi ve görevleri arasŦndaki uyumu saŒlamalŦ, performansŦn deŒerlendirilmesi ve geliƔtirilmesine yönelik
önlemler almalŦdŦr.
7nsan kaynaklarŦ yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleƔmesini saŒlamaya yönelik olmalŦdŦr.
7zmir BüyükƔehir Belediyesi'nin "7nsan KaynaklarŦ PolitikasŦ" belirlenmiƔ olup kurum internet sayfasŦ;ǁǁǁ͘ŝǌŵŝƌ͘ďĞů͘ƚƌͿ ve intranetinde yayŦnlanmŦƔtŦr.

Mevcut Durum : 7nsan kaynaklarŦ yönetiminin kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleƔtirmeye yönelik iƔin niteliŒine uygun personelin çalŦƔtŦrŦlmasŦ, alŦnan personelin iƔ baƔŦ eŒitimine tabi
olmasŦ, verimliliŒin artmasŦ amacŦyla hizmet içi eŒitimlere katŦlŦmlarŦnŦn saŒlanmasŦ gibi insan kaynaklarŦ uygulamalarŦ yapŦlmaktadŦr. Bu çalŦƔmalarla yeterli güvence saŒlanmŦƔ
olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.
KOS 3.2

7darenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ɣekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneŒe sahip olmalŦdŦr.

YŦllŦk EŒitim PlanŦ kapsamŦnda düzenlenen eŒitimler, yönetici ve personellerin bilgi ve yeteneklerini geliƔtirmeye yönelik olarak planlanmakta ve uygulanmaktadŦr. DeŒiƔen yasa
ve yönetmeliklere uyum saŒlamak amacŦyla talep edilen eŒitimler 7nsan KaynaklarŦ EŒitimi bube MüdürlüŒü tarafŦndan düzenlenmektedir.
Mevcut Durum :
Kurum içinde istihdam edilen personelin büyük bir kŦsmŦnŦn mezun olduŒu branƔla uyumlu bir poziyonda görev yaptŦŒŦ, özellikle sözleƔmeli personellerin teknik sŦnŦflar
kapsamŦnda kendi uzmanlŦk alanŦnda görevlendirildiŒi dikkat çekmektedir. Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.

ϭϬ

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 3
KOS 3.3

Personelin yeterliliŒi ve performansŦ: 7dareler, personelin yeterliliŒi ve görevleri arasŦndaki uyumu saŒlamalŦ, performansŦn deŒerlendirilmesi ve geliƔtirilmesine yönelik
önlemler almalŦdŦr.
Mesleki yeterliliŒe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.

Görev tanŦmlarŦnŦn belirlenmesine yönelik literatür taramalarŦ baƔlamŦƔtŦr. Yürütmekte olduŒumuz hizmetlerin verim ve kalitesini saŒlayacak personellerin seçimi, eŒitimi,
görevlendirilmesi suretiyle bu personellerin niteliklerinin geliƔtirilmesini, motivasyon ve verimliliklerinin artŦrŦlamasŦnŦ saŒlayŦcŦ uygulamalar hayata geçirilmektedir. Mesleki
Mevcut Durum :
eŒitimlere yönelik gelen talepler 7nsan KaynaklarŦ EŒitimi bube MüdürlüŒü'nce deŒerlendirilerek, talepte bulunan birim personellerine talep ettikleri disiplinlerde eŒitim
verilmektedir.
EYLEM KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

3.3.1

KOS 2.3.2 nolu eylem dahilinde yapŦlmasŦ öngörülen görev tanŦmlarŦ
kapsamŦnda her pozisyon için yeterli eŒitim düzeyi planlanacaktŦr.

3.3.2

KOS 3.5.2 kapsamŦnda hazŦrlanacak olan yŦllŦk eŒitim planlarŦna
mesleki yeterliliŒi arttŦracak eŒitimlerde dahil edilecektir.

KOS 3.4
Mevcut Durum :

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

7nsan KaynaklarŦ ve
EŒitim Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

Tüm Birimler

Görev TanŦmlarŦ

31.12.2014

7nsan KaynaklarŦ
EŒitimi bube
MüdürlüŒü

Tüm Birimler

Mesleki YeterliliŒi
ArttŦrmaya Yönelik
EŒitimler

30.03.2014

AÇIKLAMA

Personelin iƔe alŦnmasŦ ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalŦ ve bireysel performansŦ göz önünde bulundurulmalŦdŦr.
7Ɣe alŦmlarda ilgili departmanŦn uzmanlarŦ eƔliŒinde mülakatlar yapŦldŦŒŦ belirtilmiƔtir. Memur alŦmlarŦnda ve görevde yükselmelerde ise ilgili yasal prosedür uygulanmaktadŦr.
Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.

ϭϭ

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 3
KOS 3.5

Personelin yeterliliŒi ve performansŦ: 7dareler, personelin yeterliliŒi ve görevleri arasŦndaki uyumu saŒlamalŦ, performansŦn deŒerlendirilmesi ve geliƔtirilmesine yönelik
önlemler almalŦdŦr.
Her görev için gerekli eŒitim ihtiyacŦ belirlenmeli, bu ihtiyacŦ giderecek eŒitim faaliyetleri her yŦl planlanarak yürütülmeli ve gerektiŒinde güncellenmelidir.

Mevcut Durum : 2012 yŦlŦ Eylem PlanŦ 3.5.1 ve 3.5.2 maddeleri gereŒi, personellerden alŦnan eŒitim talepleri doŒrultusunda yŦllŦk eŒitim planŦ oluƔturulmuƔtur.
SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

YŦllŦk eŒitim ihtiyaçlarŦ belirlendikten sonra bu talepleri karƔŦlayacak
düzeyde eŒitimler planlanŦp YŦllŦk EŒitim PlanŦ oluƔturulacaktŦr.

7nsan KaynaklarŦ
EŒitimi bube
MüdürlüŒü

EŒitim Komisyonu

YŦllŦk EŒitim PlanŦ

28.02.2014

3.5.2

YŦllŦk EŒitim PlanŦ kurum intraneti üzerinden duyurulacaktŦr.

7nsan KaynaklarŦ
EŒitimi bube
MüdürlüŒü

Bilgi 7Ɣlem ve Veri
Yönetimi bube
MüdürlüŒü

YazŦlŦ YŦllŦk EŒitim
PlanŦ DökümanŦ

31.03.2014

3.5.3

Düzenlenen eŒitimlerin geri bildirimlerini almak için yöntemler
araƔtŦrŦlacak ve sistem kurulacaktŦr.

7nsan KaynaklarŦ
EŒitimi bube
MüdürlüŒü

EŒitimlerle ilgili
geri bildirimler

30.06.2014

EYLEM KODU

3.5.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

ϭϮ

AÇIKLAMA

KONTROL ORTAMI
STANDART KODU
KOS 3
KOS 3.6

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
Personelin yeterliliŒi ve performansŦ: 7dareler, personelin yeterliliŒi ve görevleri arasŦndaki uyumu saŒlamalŦ, performansŦn deŒerlendirilmesi ve geliƔtirilmesine yönelik
önlemler almalŦdŦr.
Personelin yeterliliŒi ve performansŦ baŒlŦ olduŒu yöneticisi tarafŦndan en az yŦlda bir kez deŒerlendirilmeli ve deŒerlendirme sonuçlarŦ personel ile görüƔülmelidir.
Kurumumuzdaki yöneticiler, kendisine baŒlŦ personelin yŦl içindeki performansŦna iliƔkin bir deŒerlendirme ve bu deŒerlendirmenin sonucuna iliƔkin bir toplantŦ
yapmamaktadŦr.

Mevcut Durum :

6111 sayŦlŦ yasa ile sicil raporu deŒerlendirme sistemi kaldŦrŦlmŦƔ olup personel performansŦnŦ deŒerlendirmeye yönelik yeni bir mevzuat merkezi hükümet tarafŦndan yürürlüŒe
konulmamŦƔtŦr.
7nsan KaynaklarŦ ve EŒitim Dairesi BaƔkanlŦŒŦ tarafŦndan personelin yeterliliŒi ve performans sistemi ile ilgili taslak çalŦƔma hazŦrlanmŦƔ olup yürürlüŒe girmesi için ilgili yasal
düzenlemelerin gerçekleƔmesi beklenmektedir.

KOS 3.7

Performans deŒerlendirmesine göre performansŦ yetersiz bulunan personelin performansŦnŦ geliƔtirmeye yönelik önlemler alŦnmalŦ, yüksek performans gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmalarŦ geliƔtirilmelidir.

YapŦlan odak grup toplantŦlarŦndan edinilen bilgilere göre, kurumumuzda bireysel performansŦ ölçmeye yönelik bir sistem olmadŦŒŦ için, bu sistem doŒrultusunda yapŦlan bir
Mevcut Durum : ödüllendirme ya da önlem alma uygulamasŦ yapŦlmamaktadŦr. Bu konuda yeni çŦkan yasa doŒrultusunda, önceden kullanŦlan sicil notu verme uygulamasŦ kaldŦrŦldŦŒŦ için
performans deŒerlendirmeye iliƔkin yeni bir yasal düzenleme beklenmektedir.
KOS 3.8

Mevcut Durum :

Personel istihdamŦ, yer deŒiƔtirme, üst görevlere atanma, eŒitim, performans deŒerlendirmesi, özlük haklarŦ gibi insan kaynaklarŦ yönetimine iliƔkin önemli hususlar yazŦlŦ
olarak belirlenmiƔ olmalŦ ve personele duyurulmalŦdŦr.
Bu uygulamalara iliƔkin yalnŦzca memur personel, iƔçi personel ve sözleƔmeli personele yönelik yasal düzenlemeler uygulanmaktadŦr. YapŦlan odak grup görüƔmelerinde, diŒer
personele iliƔkin yazŦlŦ bir doküman oluƔturulup, duyurulmadŦŒŦ belirlenmiƔtir.

ϭϯ

KONTROL ORTAMI
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KOS 4
KOS 4.1

Yetki Devri: 7darelerde yetkiler ve yetki devrinin sŦnŦrlarŦ açŦkça belirlenmeli ve yazŦlŦ olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alŦnarak yetki devri
yapŦlmalŦdŦr.
7Ɣ akŦƔ süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalŦdŦr.
2011 yŦlŦ Eylem PlanŦ 4.1.1 maddesi gereŒince; kurumumuza ait tüm süreçler imza ve onay mercileri belirtilmiƔ olarak güncellenmiƔ ve müdür onaylarŦ alŦnarak
tamamlanmŦƔtŦr. Birime ait onaylanmŦƔ iƔ akŦƔlarŦ ilgili birimde görev yapan personelin eriƔimine sunulmuƔtur.

Mevcut Durum :

Risk deŒerlendirme çalŦƔmalarŦ esnasŦnda birimlere iliƔkin süreçler gözden geçirilmekte olup gerekli güncellemeler yapŦlmaktadŦr.
Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.

KOS 4.2

Mevcut Durum :
KOS 4.3

Yetki devirleri, üst yönetici tarafŦndan belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sŦnŦrlarŦnŦ gösterecek Ɣekilde yazŦlŦ olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
Kurumumuzda yetki devirleri belirlenen esaslar çerçevesinde yetkinin devredildiŒi yöneticilere yazŦlŦ olarak bildirilmektedir. Kurumumuzda mevcut olan imza yetkileri
yönergesi geçerliliŒini korumaktadŦr.
Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalŦdŦr.

Mevcut Durum : Yetki devri yapŦlŦrken, devredilen yetkinin önemi göz önünde bulundurulmaktadŦr. Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.

KOS 4.4

Yetki devredilen personel görevin gerektirdiŒi bilgi, deneyim ve yeteneŒe sahip olmalŦdŦr.
Kurumumuzda yetki devirleri, devredilen yetkinin niteliŒi ile yetki devri yapŦlan kiƔinin bilgi, deneyim ve yeteneŒi ile uyumlu olarak yapŦlmaktadŦr.

Mevcut Durum :
Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.
KOS 4.5

Yetki devredilen personel, yetkinin kullanŦmŦna iliƔkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalŦdŦr.

Mevcut Durum : Yetki devri yapŦlan personel, yetkiyi devraldŦŒŦ kiƔiyle yetkinin kullanŦmŦna iliƔkin sürekli bilgi alŦƔveriƔinde bulunmaktadŦr.

ϭϰ

ϭϲ

R7SK DE)ERLEND7RME
STANDART KODU
RDS 5

RDS 5.1

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
Planlama ve Programlama: 7dareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunlarŦ gerçekleƔtirmek için ihtiyaç duyduklarŦ kaynaklarŦ içeren plan ve programlarŦnŦ
oluƔturmalŦ ve duyurmalŦ, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluŒunu saŒlamalŦdŦr.
7dareler, misyon ve vizyonlarŦnŦ oluƔturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarŦnŦ ölçmek, izlemek ve deŒerlendirmek amacŦyla katŦlŦmcŦ
yöntemlerle stratejik plan hazŦrlamalŦdŦr.

Kurumumuz yasalarla belirlenen süreler içinde, tüm birimlerin katŦlŦmŦyla, vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini içeren 2010 - 2017 Stratejik PlanŦnŦ yapmŦƔ olup her yŦl
Mevcut Durum : performans programŦ ve faaliyet raporunu hazŦrlayarak performans ölçümü ve deŒerlendirmesini yapmaktadŦr. Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya
uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.
RDS 5.2

Mevcut Durum :
RDS 5.3
Mevcut Durum :
RDS 5.4
Mevcut Durum :
RDS 5.5
Mevcut Durum :
RDS 5.6
Mevcut Durum :

7dareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunlarŦn kaynak ihtiyacŦnŦ, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programŦ hazŦrlamalŦdŦr.
Kurumumuz her yŦl, faaliyetlere iliƔkin hedefleri ve kaynak ihtiyacŦnŦ içeren performans programŦnŦ hazŦrlamaktadŦr. Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya
uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.
7dareler, bütçelerini stratejik planlarŦna ve performans programlarŦna uygun olarak hazŦrlamalŦdŦr.
Kurumumuzun bütçesi, performans programŦnda yer alan veriler doŒrultusunda hazŦrlanmaktadŦr. Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek
bulunmamŦƔtŦr.
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programŦyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluŒunu saŒlamalŦdŦr.
Kurumumuzda faaliyetler, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doŒrultusunda belirlenmekte ve ilgili mevzuatŦna uygun olarak gerçekleƔtirilmektedir. Yeterli güvence
saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.
Yöneticiler, görev alanlarŦ çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalŦdŦr.
Performans ProgramŦnda, stratejik hedefler doŒrultusunda her birimin hedefleri belirlenmekte olup kurum resmi internet ve intranet sayfasŦnda yayŦnlanmaktadŦr. Yeterli
güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.
7darenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaƔŦlabilir, ilgili ve süreli olmalŦdŦr.
Hedefler belirlenirken, o hedefe iliƔkin veri tutulabilme ve o veriye ulaƔabilme kolaylŦŒŦ göz önünde bulundurulmakta ve belirlenen hedefin ilgili faaliyetin ilerlemesini açŦklar
nitelikte olmasŦna dikkat edilmektedir. Yeterli güvence saŒlanmŦƔ olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamŦƔtŦr.

ϭϳ

R7SK DE)ERLEND7RME
STANDART KODU

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

RDS 6

Risklerin belirlenmesi ve deŒerlendirilmesi: 7dareler, sistemli bir Ɣekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleƔmesini engelleyebilecek iç ve dŦƔ riskleri tanŦmlayarak
deŒerlendirmeli ve alŦnacak önlemleri belirlemelidir.

RDS 6.1

7dareler, her yŦl sistemli bir Ɣekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
7ç Kontrol bube MüdürlüŒü koordinasyonunda birimlerin yöneticileri ve çalŦƔma grubu üyeleri ile toplantŦlar yaparak tamamlanan iƔ akŦƔlarŦ üzerinden süreç bazŦnda risk
belirleme çalŦƔmalarŦ yapŦlmaktadŦr. 2013ƐŽŶƵŝtibari ile 7ç Kontrol bube MüdürlüŒü tarafŦndan birimlere risklerinin belirlenmesi ile ilgili talep yazŦsŦ gönderilmiƔ ve 7ç Kontrol
Proje Ekibi tarafŦndan toplam 7ϴ müdürlüŒe(% 9ϯ) iliƔkin 2ϱϭ süreç(% 9ϳ) için "Risk DeŒerlendirme " çalŦƔmalarŦ yapŦlmŦƔtŦr. HalĂϲ müdürlük(%ϳ) ve iliƔkili olduŒu ϴ
süreçte(% ϯ) "Risk DeŒerlendirme" çalŦƔmalarŦ devam etmektedir.

Mevcut Durum :
AyrŦca Strateji GeliƔtirme bube MüdürlüŒü tarafŦndan da kurumsal düzeyde risk analizleri yŦllŦk olarak yapŦlmaktadŦr.
Kurumsal Yönetim Sisteminde "7ç Kontrol 7Ɣlemleri Modülü" Haziran 2012'de devreye alŦnmŦƔ olup, süreç hiyerarsiƔi, eylem planlarŦ, risk deŒerlendirme unsurunda
kullanŦlmak üzere risk kartlarŦ, risk önceliklendirme, kontrol faaliyetlerine iliƔkin veri giriƔleri ve raporlamalarŦ programda yer almaktadŦr.
RDS 6.2
Mevcut Durum :
RDS 6.3
Mevcut Durum :

Risklerin gerçekleƔme olasŦlŦŒŦ ve muhtemel etkileri yŦlda en az bir kez analiz edilmelidir.
Süreçlere ait riskler belirlenirken risk kartlarŦ hazŦrlanmakta ve etki,olasŦlŦk puanlarŦna göre risk önceliklendirilmesi yapŦlmaktadŦr.Belirlenen süreçlere iliƔkin riskler ilgili birim
yöneticileri ve çalŦƔma grubu üyeleri tarafŦndan yŦlda en az 1 kez analiz edilmektedir.
Risklere karƔŦ alŦnacak önlemler belirlenerek eylem planlarŦ oluƔturulmalŦdŦr.
Risk deŒerlendirme çalŦƔmalarŦna baƔlanan birimlerin yöneticileri ve çalŦƔma grubu üyeleri ile toplanŦlarak faaliyet bazŦnda belirlenen risklere karƔŦ alŦnacak önlemlerden
oluƔan "Kontrol Faaliyeti" eylem planlarŦ oluƔturulmaktadŦr.

ϭϴ

ϮϬ

KONTROL FAAL7YETLER7
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KFS 7
KFS 7.1

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: 7dareler, hedeflerine ulaƔmayŦ amaçlayan ve riskleri karƔŦlamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalŦdŦr.
Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karƔŦlaƔtŦrma, onaylama, raporlama, koordinasyon,
doŒrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalŦdŦr.

Mevcut Durum : Risk deŒerlendirme çalŦƔmalarŦna baƔlanan birimlerin riskleri tespit edilip, her bir risk için uygun kontrol stratejisi ve yöntemi belirlenip uygulanmaya baƔlanmŦƔtŦr.
KFS 7.2

Kontroller, gerekli hallerde, iƔlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve iƔlem sonrasŦ kontrolleri de kapsamalŦdŦr.
Süreç hiyerarƔisinde yer alan süreçlere iliƔkin iƔ akŦƔlarŦ tamamlanmŦƔ olup Kurumsal Yönetim Sistemi ProgramŦna aktarŦlmŦƔtŦr. Gerekli durumlarda güncellenerek Kurumsal
Yönetim Sistemi ProgramŦna adaptasyonu saŒlanmaktadŦr. Süreç bazlŦ risk deŒerlendirme çalŦƔmalarŦ baƔlamŦƔ olup belirlenmiƔ olan risklere yönelik kontrol faaliyetleri
atanmaktadŦr. Kurumun sorumluluk alanŦnŦn geniƔ olmasŦ ve buna baŒlŦ sorumlu olduŒu süreç sayŦsŦnŦnda fazla olmasŦndan dolayŦ, süreçlere iliƔkin risklerin belirlenmesi ve
kontrol faaliyetlerinin atanmasŦ uzun sürede tamamlanabilecektir.

Mevcut Durum : 2013ƐŽŶƵ itibari ile 7ç Kontrol bb.Md.lüŒü tarafŦndan birimlere risklerinin belirlenmesi ile ilgili talep yazŦsŦ gönderilmiƔ ve 7ç Kontrol Proje Ekibi tarafŦndan toplam 7ϴ
MüdürlüŒe(% 9ϯ) iliƔkin 2ϱϭ süreç(% 9ϳ) için "Risk DeŒerlendirme " çalŦƔmalarŦ yapŦlmŦƔtŦr. HalĂϲ müdürlük(%ϳ) ve iliƔkili olduŒuϴ süreçte(%ϯ) "Risk DeŒerlendirme"
çalŦƔmalarŦ devam etmektedir.
Birimlerde risk deŒerlendirme çalŦƔmalarŦ aƔamasŦnda birimlere ait süreçlerin yanŦsŦra süreç öncesi ve sonrasŦ iƔlemleri kapsayacak Ɣekilde riskler belirlenip kontrol faaliyeti
atanmaktadŦr. Atanan kontrol faaliyetlerinin izlenmesi 7ç Kontrol bube MüdürlüŒü tarafŦndan yapŦlmakta olup geri bildirimler saŒlanmaktadŦr.
EYLEM KODU

7.2.1
KFS 7.3

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

Süreç bazŦnda belirlenen riskler için kontrol faaliyetleri atanacaktŦr.

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

7ç Kontrol bube
MüdürlüŒü

Tüm Birimler

Süreçlere Ait
Kontrol Faaliyetleri

30.06.2014

Kontrol faaliyetleri, varlŦklarŦn dönemsel kontrolünü ve güvenliŒinin saŒlanmasŦnŦ kapsamalŦdŦr.

Mevcut Durum : Kontrol faaliyetleri belirlenirken varlŦklarŦn dönemsel kontrolü ve güvenliŒi saŒlanacak Ɣekilde kontrol faaliyeti atanmaktadŦr.
KFS 7.4

Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayŦ aƔmamalŦdŦr.

Mevcut Durum : Kontrol faaliyetleri belirlenirken fayda - maliyet analizleri göz önünde bulundurulmaktadŦr.

Ϯϭ

AÇIKLAMA

KONTROL FAAL7YETLER7
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
KFS 8
KFS 8.1

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: 7dareler, faaliyetleri ile mali karar ve iƔlemleri için gerekli yazŦlŦ prosedürleri ve bu alanlara iliƔkin düzenlemeleri hazŦrlamalŦ,
güncellemeli ve ilgili personelin eriƔimine sunmalŦdŦr.
7dareler, faaliyetleri ile mali karar ve iƔlemleri hakkŦnda yazŦlŦ prosedürler belirlemelidir.
Mali Hizmetler Dairesi BaƔkanlŦŒŦna baŒlŦ tüm birimlerin faaliyetlerini kanuni dayanaklarŦ ile birlikte gösteren çalŦƔma yönergeleri mevcuttur.

Mevcut Durum :

KFS 8.2

2014 yŦlŦ Mart ayŦ sonuna kadar alŦnmasŦ planlanan "ÇalŦƔma Yönergeleri ve Görev TanŦmlarŦ HazŦrlama EŒitimi " sonrasŦnda, mevcut dokümanlarŦn yeterli bilgiyi içermemesi
durumunda prosedürler hazŦrlanacaktŦr.
Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve iƔlemin baƔlamasŦ, uygulanmasŦ ve sonuçlandŦrŦlmasŦ aƔamalarŦnŦ kapsamalŦdŦr.

Tüm faaliyetleri içeren Kurumumuza ait süreç hiyerarƔisi oluƔturulmuƔ ve belirlenen detay süreçlerin iƔ akŦƔlarŦ çizilmiƔtir. Bu iƔ akŦƔlarŦnda iƔlemin nasŦl baƔladŦŒŦ, diŒer
aƔamalarŦnŦn neler olduŒu ve akŦƔŦn sonuçlarŦ gösterilmektedir. Ancak bu iƔ akŦƔlarŦna baŒlŦ oluƔturulacak prosedürler henüz mevcut deŒildir. YapŦlan literatür taramalarŦnda
Mevcut Durum :
mahalli idareler için yeterli bir "prosedür" kavramŦ oluƔturulmadŦŒŦ görülmüƔtür. Prosedürlerle ilgili Maliye BakanlŦŒŦ Merkezi UyumlaƔtŦrma Biriminden somut görüƔ ve öneri
alŦnmŦƔtŦr.
KFS 8.3

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlŦ, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafŦndan anlaƔŦlabilir ve ulaƔŦlabilir olmalŦdŦr.

Mevcut Durum : 7lgili prosedürler hazŦrlanmadŦŒŦ için yayŦnlanmamŦƔtŦr.
KFS 9

KFS 9.1
Mevcut Durum :
KFS 9.2

Görevler ayrŦlŦŒŦ: Hata, eksiklik, yanlŦƔlŦk, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve iƔlemlerin onaylanmasŦ, uygulanmasŦ, kaydedilmesi ve
kontrol edilmesi görevleri personel arasŦnda paylaƔtŦrŦlmalŦdŦr.
Her faaliyet veya mali karar ve iƔlemin onaylanmasŦ, uygulanmasŦ, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklŦ
kiƔilere verilmelidir.
YapŦlan her faaliyet,mali karar ve iƔlemler mevzuata uygun olarak farklŦ personeller tarafŦndan yapŦlmaktadŦr.7Ɣ akŦƔlarŦnda da görevler ayrŦlŦŒŦ ilkesi çerçevesinde hareket
edildiŒi görülebilmektedir.
Personel sayŦsŦnŦn yetersizliŒi nedeniyle görevler ayrŦlŦŒŦ ilkesinin tam olarak uygulanamadŦŒŦ idarelerin yöneticileri risklerin farkŦnda olmalŦ ve gerekli önlemleri almalŦdŦr.

Mevcut Durum : Personel eksikliŒine baŒlŦ olarak görevler ayrŦlŦŒŦ ilkesinin uygulanamadŦŒŦ herhangi bir durum söz konusu deŒildir.

ϮϮ

KONTROL FAAL7YETLER7
STANDART KODU
KFS 10
KFS 10.1
Mevcut Durum :
KFS 10.2

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
HiyerarƔik kontroller: Yöneticiler, iƔ ve iƔlemlerin prosedürlere uygunluŒunu sistemli bir Ɣekilde kontrol etmelidir.
Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir Ɣekilde uygulanmasŦ için gerekli kontrolleri yapmalŦdŦr.
Henüz yazŦlŦ prosedürler oluƔturulmamŦƔ olmakla birlikte, mevcut kanun, tüzük, yönetmelik gibi hukuki araçlara uygun olarak iƔ ve iƔlemler gerçekleƔtirilmekte ve bu hukuki
araçlara dayanarak gerekli kontroller yapŦlmaktadŦr.
Yöneticiler, personelin iƔ ve iƔlemlerini izlemeli ve onaylamalŦ, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlarŦ vermelidir.

Mevcut Durum : Personel tarafŦndan yapŦlan tüm iƔ ve iƔlemler kanuni çerçeveye uygun olarak yapŦlmakta ve yöneticiler tarafŦndan izlenip, onaylanmaktadŦr.
KFS 11
KFS 11.1

Mevcut Durum :

Faaliyetlerin sürekliliŒi: 7dareler, faaliyetlerin sürekliliŒini saŒlamaya yönelik gerekli önlemleri almalŦdŦr.
Personel yetersizliŒi, geçici veya sürekli olarak görevden ayrŦlma, yeni bilgi sistemlerine geçiƔ, yöntem veya mevzuat deŒiƔiklikleri ile olaŒanüstü durumlar gibi faaliyetlerin
sürekliliŒini etkileyen nedenlere karƔŦ gerekli önlemler alŦnmalŦdŦr.
Görevden ayrŦlan üst ve orta düzey yöneticiler yerine ivedilikle yeni yöneticiler atanmakta, deŒiƔen mevzuatlar düzenli olarak takip edilmekte ve faaliyetlerin
gerçekleƔmesinde süreklilik saŒlanmaktadŦr.
Yeni bilgi sistemlerinden Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'ne yönelik çalŦƔmalar baƔlamŦƔtŦr.

KFS 11.2

Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.

Mevcut Durum : Gerekli hallerde vekil personel görevlendirilmesi yapŦlmaktadŦr.
KFS 11.3

Görevinden ayrŦlan personelin, iƔ veya iƔlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazŦrlamasŦ ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici
tarafŦndan saŒlanmalŦdŦr.

Mevcut Durum : Faaliyetlere yönelik yapŦlan çalŦƔmalarŦn sürdürülebilir kŦlŦnmasŦna yönelik herbir faaliyet aƔamasŦnda birden fazla personelin uzmanlaƔmasŦ teƔvik edilmektedir.

Ϯϯ

KONTROL FAAL7YETLER7
STANDART KODU
KFS 12
KFS 12.1
Mevcut Durum :

KFS 12.2

Mevcut Durum :
KFS 12.3

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
Bilgi sistemleri kontrolleri: 7dareler, bilgi sistemlerinin sürekliliŒini ve güvenilirliŒini saŒlamak için gerekli kontrol mekanizmalarŦ geliƔtirmelidir.
Bilgi sistemlerinin sürekliliŒini ve güvenilirliŒini saŒlayacak kontroller yazŦlŦ olarak belirlenmeli ve uygulanmalŦdŦr.
Bilgi sistemlerinin güvenliŒi ve sürekliliŒini saŒlamak amacŦyla yazŦlŦm ve eriƔim kontrolleri yapŦlmakta olup donanŦmŦn fiziki güvenliŒi saŒlanmŦƔtŦr. Bu doŒrultuda bilgi
teknolojileri sisteminin bir bütün olarak sürekliliŒi ve yetkisiz eriƔime karƔŦ korumasŦ saŒlanmaktadŦr.
Bilgi sistemine veri ve bilgi giriƔi ile bunlara eriƔim konusunda yetkilendirmeler yapŦlmalŦ, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini saŒlayacak
mekanizmalar oluƔturulmalŦdŦr.
Bu standartŦn gerçekleƔmesini saŒlayan mekanizmalar oluƔturulmuƔ olup yöneticilerin kararlarŦ doŒrultusunda çalŦƔanlar kendi çalŦƔma alanŦyla ilgili veri girebilmekte ve ilgili
kŦsŦmlara eriƔebilmektedir.KullanŦcŦlarŦn kullanmakta olduŒu mevcut programlarla yanlŦƔ verilerin sisteme giriƔi engellenmektedir.
7dareler biliƔim yönetiƔimini saŒlayacak mekanizmalar geliƔtirmelidir.

Mevcut Durum : Gerekli eylemler Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'nin kurulmasŦndan sonra atanacaktŦr.

Ϯϰ

Ϯϲ

B7LG7 VE 7LET7b7M
STANDART KODU

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

B7S 13

Bilgi ve iletiƔim: 7dareler, birimlerinin ve çalŦƔanlarŦnŦn performansŦnŦn izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin saŒlŦklŦ bir Ɣekilde iƔleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve
memnuniyetin saŒlanmasŦ amacŦyla uygun bir bilgi ve iletiƔim sistemine sahip olmalŦdŦr.

B7S 13.1

7darelerde, yatay ve dikey iç iletiƔim ile dŦƔ iletiƔimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletiƔim sistemi olmalŦdŦr.

Kuruma ait stratejik plan, performans programŦ, bütçe, faaliyet raporu, kesin mizan, hizmet standartlarŦ tablosu ve iç kontrol standartlarŦna uyum eylem planŦ kamuoyuna
resmi internet sitesi üzerinden zamanŦnda duyurulmaktadŦr. Stratejik plan dönemlerinde paydaƔ analizleri ile paydaƔlarŦn görüƔ ve önerileri alŦnmaktadŦr. HemƔehri 7letiƔim
Mevcut Durum : Merkezine (H7M) gelen öneri, Ɣikayet ve bilgi edinme baƔvurularŦ ilgili birimlerce cevaplanmaktadŦr. 7darenin dikey iç iletiƔimi alt düzeyden üst düzeye etkin raporlama
yapŦlarak saŒlanmaktadŦr.AynŦ daire baƔkanlŦŒŦna baŒlŦ müdürler arasŦnda ve ortak süreci yöneten yöneticiler arasŦnda da düzenli olarak bilgilendirme toplantŦlarŦ
yapŦlmaktadŦr.
B7S 13.2

Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanŦnda ulaƔabilmelidir.

Mevcut Durum : 7htiyaç duyulan bilgilere ve raporlara analiz yapma imkanŦ sunacak, yönetim bilgi sistemi oluƔturulmuƔtur.
B7S 13.3
Mevcut Durum :
B7S 13.4

Bilgiler doŒru, güvenilir, tam, kullanŦƔlŦ ve anlaƔŦlabilir olmalŦdŦr.
Birimlerin karar alma süreçlerinde doŒru ve güvenilir bilgilere ulaƔmalarŦ için mevcut sistem geliƔtirilmiƔtir. Üretilen bilgi ve dökümanlar ilgili mevzuat doŒrultusunda,
standart dosya planŦna uygun olarak arƔivlenmektedir.
Yöneticiler ve ilgili personel, performans programŦ ve bütçenin uygulanmasŦ ile kaynak kullanŦmŦna iliƔkin diŒer bilgilere zamanŦnda eriƔebilmelidir.

Yöneticiler ve görevli personeller, Mali Hizmetler Dairesi BaƔkanlŦŒŦ'ndan performans programŦ ve bütçe ile ilgili ihtiyaç duyduklarŦ tüm bilgi ve belgelere zamanŦnda
Mevcut Durum : ulaƔabilmektedirler. YŦl içerisinde çeƔitli zamanlarda tüm birimlere tamimler yollanmakta, bilgilendirme toplantŦlarŦ yapŦlmaktadŦr. AyrŦca performans programŦ, bütçe
uygulamalarŦ ve kaynak kullanŦmŦnŦn entegrasyonunu saŒlayan ve tüm birimlerden görevli personellerin eriƔiminin olduŒu yazŦlŦm programŦ mevcuttur.
B7S 13.5
Mevcut Durum :

Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduŒu gerekli bilgileri ve raporlarŦ üretebilecek ve analiz yapma imkanŦ sunacak Ɣekilde tasarlanmalŦdŦr.
Bilgi sistemi standartlara uygun olarak iƔlemektedir, yönetim tarafŦndan istenen raporlar analiz yapmaya imkan verecek Ɣekildedir. KullanŦlan programdan yöneticilerin ihtiyaç
duyduŒu analizleri yapmak için gerekli veriler istenilen zamanda alŦnabilmektedir.

Ϯϳ

B7LG7 VE 7LET7b7M
STANDART KODU

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

B7S 13

Bilgi ve iletiƔim: 7dareler, birimlerinin ve çalŦƔanlarŦnŦn performansŦnŦn izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin saŒlŦklŦ bir Ɣekilde iƔleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve
memnuniyetin saŒlanmasŦ amacŦyla uygun bir bilgi ve iletiƔim sistemine sahip olmalŦdŦr.

B7S 13.6

Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçlarŦ çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumluluklarŦ kapsamŦnda personele bildirmelidir.

Mevcut Durum : Bu standartla ilgili ortak amaç ve hedefler doŒrultusunda kurumsal bütünleƔme saŒlanmŦƔtŦr.
B7S 13.7

7darenin yatay ve dikey iletiƔim sistemi personelin deŒerlendirme, öneri ve sorunlarŦnŦ iletebilmelerini saŒlamalŦdŦr.

Mevcut Durum : Yönetici - personel iliƔkisinin saŒlŦklŦ devam etmesi için çalŦƔmalar devam etmektedir.
EYLEM KODU

13.7.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

SORUMLU B7R7M

7nsan KaynaklarŦ ve
Personelin ;yönetici ve kurumdan beklentilerini ölçmeye yönelik
EŒitimairesi
anket çalŦƔmasŦ yapŦlacaktŦr.
BaƔkanlŦŒŦ

Ϯϴ

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

Tüm Birimler

ÇIKTI / SONUÇ

Anket ÇalŦƔmasŦ

TAMAMLANMA
TAR7H7

30.06.2014

AÇIKLAMA

B7LG7 VE 7LET7b7M
STANDART KODU
B7S 14
B7S 14.1
Mevcut Durum :
B7S 14.2

Mevcut Durum :

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
Raporlama: 7darenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçlarŦ, saydamlŦk ve hesap verebilirlik ilkeleri doŒrultusunda raporlanmalŦdŦr.
7dareler, her yŦl, amaçlarŦ, hedefleri, stratejileri, varlŦklarŦ, yükümlülükleri ve performans programlarŦnŦ kamuoyuna açŦklamalŦdŦr.
Kurumumuz mali yŦl sonu itibari ile stratejik plan ve performans programlarŦndaki faaliyet ve projelerine iliƔkin gerçekleƔmelerle ilgili raporlarŦ ve mali tablolarŦ hazŦrlayŦp ve
halkŦn bilgilendirilmesine yönelik kamoyuna kurumsal internet sitesi üzerinden duyurmaktadŦr.
7dareler, bütçelerinin ilk altŦ aylŦk uygulama sonuçlarŦ, ikinci altŦ aya iliƔkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açŦklamalŦdŦr.
7lk altŦ aylŦk mali yŦl bütçe uygulama sonuçlarŦ ve gelecek ikinci altŦ aya iliƔkin beklentilerle ilgili mali tablolar hazŦrlanmakta ve kurumsal internet sitemiz aracŦlŦŒŦ ile kamoyuna
duyurulmaktadŦr. Böylece kaynak kullanŦmŦna iliƔkin ƔeffaflŦk, saydamlŦk ilkeleri doŒrultusunda kentlinin kaynak kullanŦm sürecine iliƔkin katŦlŦmŦ saŒlanmŦƔtŦr.
SaydamlŦk ve hesap verebilirlik ilkeleri doŒrultusunda uygulama sonuçlarŦ ve geleceŒe yönelik beklentiler kamuoyuna duyurulmaktadŦr.

B7S 14.3

Mevcut Durum :

Faaliyet sonuçlarŦ ve deŒerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalŦdŦr.
7dare ve tüm birimler mali yŦl sonunda faaliyet raporlarŦnŦ hazŦrlamakta ve hazŦrlanan faaliyet raporlarŦ belediyenin kurumsal internet sayfasŦnda yayŦnlanarak kamuoyuna
duyurulmaktadŦr.
Faaliyet sonuçlarŦ ve deŒerlendirmeler faaliyet raporunda gösterilmektedir.

B7S 14.4

Faaliyetlerin gözetimi amacŦyla idare içinde yatay ve dikey raporlama aŒŦ yazŦlŦ olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazŦrlanmasŦ gereken
raporlar hakkŦnda bilgilendirilmelidir.
Faaliyetlerin gözetimi amacŦyla idare içinde yatay ve dikey raporlama aŒŦ belirlenmiƔtir.
Faaliyet Raporu kapsamŦnda yer alan birimlere ait ilerleme verileri düzenli olarak Stratejik Bilgi Yönetim Sistemine girilmekte olup ,ilerlemeler ilgili üst yönetime ve yatay
düzlemde de Strateji GeliƔtirme bube MüdürlüŒü'ne raporlanmaktadŦr.

Mevcut Durum :
Birimlerin 7ç Kontrol StandartlarŦna Uyum Eylem PlanŦ çerçevesinde sorumlu olduŒu faaliyetlere iliƔkin ilerlemeleri hem 7ç Kontrol bƵbĞMƺĚƺƌůƺŒƺ'ne hem dĞ7ĕ
KontrolKoordinasyon Üst Kurulu'na düzenli olarak raporlanmaktadŦr.
7ç Denetim Birim BaƔkanlŦŒŦ tarafŦndan yapŦlan birim denetim raporlarŦ üst yönetime sunulmaktadŦr.

Ϯϵ

B7LG7 VE 7LET7b7M
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
B7S 15
B7S 15.1

Mevcut Durum :

EYLEM KODU

15.1.1

KayŦt ve dosyalama sistemi: 7dareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iƔ ve iƔlemlerin kaydedildiŒi, sŦnŦflandŦrŦldŦŒŦ ve dosyalandŦŒŦ kapsamlŦ ve güncel bir sisteme sahip
olmalŦdŦr.
KayŦt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleƔmeyi kapsamalŦdŦr.
Kurumumuzda YazŦ 7Ɣleri bube MüdürlüŒü tarafŦndan Standart Dosya PlanŦ sistemi geliƔtirilmiƔ ve tüm birimlere duyurulmuƔtur.
Devlet TeƔkilatŦ Veri TabanŦ (DTVT) kapsamŦnda 7dari Birim Kimlik KodlarŦnŦn kullanŦmŦna geçilmiƔ olup, ilgili çalŦƔmalar 7ç Kontrol bube MüdürlüŒü, YazŦ 7Ɣleri bube MüdürlüŒü
ve Bilgi 7Ɣlem ve Veri Yönetimi bube MüdürlüŒü koordinasyon ile yapŦlmaktadŦr.
Bilgi 7Ɣlem ve Veri Yönetimi bube MüdürlüŒü tarafŦndan geliƔtirilen Evrak KayŦt Sistemi ile elektronik ortamda idare içi haberleƔme saŒlanmaktadŦr.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYSͿ ni kurmaya yönelik çalŦƔmalara baƔlanmŦƔtŦr. Komisyon kurulmuƔ ve Ɣablon dökümanlar oluƔturulmuƔtur.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ilgili aktif kullanŦcŦlara
sistemin nasŦl kullanŦlacaŒŦna dair eŒitimler verilecektir.

SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
YAPILACAK B7R7M

ÇIKTI / SONUÇ

TAMAMLANMA
TAR7H7

Bilgi 7Ɣlem Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

7nsan KaynaklarŦ
EŒitimi bube
MüdürlüŒü

EBYS Pilot
UygulamasŦ

30.06.2014

EBYS Pilot
UygulamasŦ

30.12.2014

EBYS KullanŦmŦ
EŒitimi

30.03.2015

Bilgi 7Ɣlem ve Veri
Yönetimi bube
MüdürlüŒü
CoŒrafi Bilgi
Sistemleri bube
MüdürlüŒü
15.1.2

EBYS'nin test edilmesi amacŦyla , Bilgi 7Ɣlem Dairesi Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ'na baŒlŦ dört müdürlüŒün ve YazŦ 7Ɣleri bube
MüdürlüŒü'nün yer aldŦŒŦ pilot çalŦƔma yapŦlacaktŦr.

Bilgi 7Ɣlem Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

Bilgi AŒlarŦ bube
MüdürlüŒü
Adres ve
Numaralama bube
MüdürlüŒü
YazŦ 7Ɣleri bube
MüdürlüŒü

15.1.3

Sistem entegre edildikten sonra kurum personellerine EBYS'nin
kullanŦmŦ ile ilgili destek eŒitimler verilecektir.

Bilgi 7Ɣlem Dairesi
BaƔkanlŦŒŦ

ϯϬ

Tüm Birimler

AÇIKLAMA

B7LG7 VE 7LET7b7M
STANDART KODU
B7S 15
B7S 15.2

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
KayŦt ve dosyalama sistemi: 7dareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iƔ ve iƔlemlerin kaydedildiŒi, sŦnŦflandŦrŦldŦŒŦ ve dosyalandŦŒŦ kapsamlŦ ve güncel bir sisteme sahip
olmalŦdŦr.
KayŦt ve dosyalama sistemi kapsamlŦ ve güncel olmalŦ, yönetici ve personel tarafŦndan ulaƔŦlabilir ve izlenebilir olmalŦdŦr.

Mevcut Durum : Standart 15.1 de belirtildiŒi gibi Standart Dosya PlanŦ uygulanmakta olup yönetici ve personeller aradŦklarŦ bilgi ve belgelere kolay, doŒru ve hŦzlŦ bir Ɣekilde ulaƔabilmektedir.
B7S 15.3
Mevcut Durum :
B7S 15.4

KayŦt ve dosyalama sistemi, kiƔisel verilerin güvenliŒini ve korunmasŦnŦ saŒlamalŦdŦr.
Tüm birimler tarafŦndan aktarŦlan veriler, Bilgi 7Ɣlem ve Veri Yönetimi bube MüdürlüŒü tarafŦndan günlük olarak yedeklenmektedir. AyrŦca verilerin güvenliŒi için de mevcut
bir program bulunmaktadŦr.
KayŦt ve dosyalama sistemi belirlenmiƔ standartlara uygun olmalŦdŦr.

Mevcut Durum : Kurumumuzda Standart Dosya PlanŦ uygulanmakta olup kayŦt ve dosyalama sistemi mevzuata uygun olarak yapŦlmaktadŦr.
B7S 15.5
Mevcut Durum :
B7S 15.6

Gelen ve giden evrak zamanŦnda kaydedilmeli, standartlara uygun bir Ɣekilde sŦnŦflandŦrŦlmalŦ ve arƔiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
Mevzuata uygun arƔivleme ve dosyalama sistemine iliƔkin bilgiler, YazŦ 7Ɣleri bube MüdürlüŒü tarafŦndan tüm birimlere hizmet içi eŒitimlerle aktarŦlmŦƔtŦr. Buna paralel olarak,
tüm evraklar zamanŦnda kaydedilmekte, standartlara uygun bir Ɣekilde sŦnŦflandŦrŦlmakta ve arƔiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir.
7darenin iƔ ve iƔlemlerinin kaydŦ, sŦnŦflandŦrŦlmasŦ, korunmasŦ ve eriƔimini de kapsayan, belirlenmiƔ standartlara uygun arƔiv ve dokümantasyon sistemi oluƔturulmalŦdŦr.

Mevzuata uygun Standart Dosya PlanŦ ve arƔivleme sistemi mevcuttur. B7S 15.1 standartŦnda ve atanan eylemlerinde belirtildiŒi üzere Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Mevcut Durum : (EBYS) nin kurulmasŦna yönelik çalŦƔmalar baƔlamŦƔtŦr. Tüm birimlere öncelikli evraklarŦn sŦnŦflandŦrŦlmasŦ ve saklanmasŦna yönelik bilgilendirme yapŦlmŦƔtŦr. DoŒal afet, yangŦn,
sabotaj gibi durumlarda evraklarŦn korunmasŦ ve kurtarŦlmasŦna iliƔkin tüm birimlere bilgilendirme yapŦlmŦƔtŦr.

ϯϭ

B7LG7 VE 7LET7b7M
STANDART KODU
B7S 16
B7S 16.1
Mevcut Durum :
B7S 16.2

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarŦn bildirilmesi: 7dareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarŦn belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini saŒlayacak yöntemler oluƔturmalŦdŦr.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarŦn bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalŦdŦr.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarŦn bildirildiŒi ve gerekli incelemelerin yapŦldŦŒŦ TeftiƔ Kurulu BaƔkanlŦŒŦ etkin olarak çalŦƔmaktadŦr. 2012 yŦlŦ eylem planŦ 16.1.1 maddesi gereŒi,
TeftiƔ Kurulu BaƔkanlŦŒŦ tarafŦndan hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarŦn bildirim yöntemleri intranet aracŦlŦŒŦ ile tüm personele duyurulmuƔtur.
Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkŦnda yeterli incelemeyi yapmalŦdŦr.

Mevcut Durum : Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkŦnda yeterli incelemeyi yapmaktadŦr.
B7S 16.3

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarŦ bildiren personele haksŦz ve ayŦrŦmcŦ bir muamele yapŦlmamalŦdŦr.

Mevcut Durum : Bu tür bilgileri ileten personele haksŦz ve ayrŦmcŦ bir muamele yapŦlmamaktadŦr.

ϯϮ

ϯϰ

7ZLEME
KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI

STANDART KODU
7S 17
7S 17.1

7ç kontrolün deŒerlendirilmesi: 7dareler iç kontrol sistemini yŦlda en az bir kez deŒerlendirmelidir.
7ç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir deŒerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanŦlarak deŒerlendirilmelidir.

Kurum ana hizmet birimleri genelinde 7ç Kontrol Sistemine yönelik mevcut durum analizleri yapŦlmŦƔ ve sistemin iƔlerliliŒinin saŒlanmasŦ için çalŦƔmalar katŦlŦmcŦ bir Ɣekilde
Mevcut Durum : devam etmektedir. Risk deŒerlendirme çalŦƔmalarŦ kapsamŦnda birimlere kontrol faaliyetleri atanmaya baƔlanmŦƔtŦr. YapŦlan risk deŒerlendirme çalŦƔmalarŦ ve kontrol
faaliyetlerini içeren raporlar 7ç Denetim Birim BaƔkanlŦŒŦ'na gönderilmiƔtir.
SORUMLU B7R7M

7bB7RL7)7
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AÇIKLAMA

EYLEM KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

17.1.1

7ç Kontrol Sistemine yönelik hazŦrlamŦƔ olduŒumuz programŦn tasarŦ
aƔamasŦndaki modülleri geliƔtirilecektir.

7S 17.2

7ç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alŦnmasŦ konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.

2011 yŦlŦ içerisinde düzenlenen anket çalŦƔmasŦ,odak grup ve uzman görüƔ çalŦƔmalarŦ ile analiz edilen kontrol ortamŦ standartlarŦnŦ geliƔtirmeye yönelik eylemler 2011 yŦlŦ
eylem planŦnda atanmŦƔtŦr. Elde edilen veriler ve yapŦlan çalŦƔmalarŦn gözetlenmesi yŦl içerisinde yapŦlmŦƔ olup deŒerlendirme raporlarŦ ile 7ç Kontrol Sistemi Koordinasyon
Kurulu'na sunulmuƔtur. En az yŦlda iki kez olmak üzere tamamlanma tarihi gelen eylemlerin durumlarŦ incelenerek 7ç Kontrol Koordinasyon Kurulu'na Eylem PlanŦ'yla ilgili
Mevcut Durum :
deŒerlendirme raporu sunulmaya devam edilmektedir. Bu deŒerlendirmeler sonucunda eksik / yetersiz kalan yönleri geliƔtirmeye yönelik eylemler mevcut eylem planŦna
eklenmiƔtir. Süreç bazlŦ risk deŒerlendirme ve kontrol faaliyeti atama süreçleri 2011 yŦlŦnda baƔlamŦƔ olup süreç bazŦnda ilk tamamlanmalar 2012 yŦlŦ baƔlarŦnda
gerçekleƔmiƔtir.
7S 17.3

7ç kontrolün deŒerlendirilmesine idarenin birimlerinin katŦlŦmŦ saŒlanmalŦdŦr.

Mevcut Durum :

Risklerin belirlenmesi ve önceliklendirme aƔamalarŦnda birim çalŦƔanlarŦnŦn katŦlŦmŦ saŒlanmŦƔtŦr. Yine kontrol faaliyeti atanmasŦ aƔamasŦnda birim personellerinin görüƔleri
dikkate alŦnmŦƔtŦr. Böylelikle 2011 yŦlŦ eylem planŦnŦn 17.3.1 maddesi gerçekleƔtirilmiƔtir. YapŦlacak olan çalŦƔmalarda katŦlŦmcŦ yaklaƔŦm sürdürülecektir.

7S 17.4

7ç kontrolün deŒerlendirilmesinde, yöneticilerin görüƔleri, kiƔi ve/veya idarelerin talep ve Ɣikâyetleri ile iç ve dŦƔ denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alŦnmalŦdŦr.

Mevcut Durum : 7ç Kontrol Sistemi deŒerlendirilmesi aƔamasŦnda çalŦƔma grubu üyeleri ve yöneticilerin görüƔleri ve iç/dŦƔ denetim raporlarŦ dikkate alŦnmaktadŦr.
7S 17.5
Mevcut Durum :

7ç kontrolün deŒerlendirilmesi sonucunda alŦnmasŦ gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planŦ çerçevesinde uygulanmalŦdŦr.
bu ana kadar iki defa 7ç Kontrol StandartlarŦna Uyum Eylem PlanŦ hazŦrlanmŦƔtŦr. Söz konusu eylem planlarŦ ihtiyacŦmŦz doŒrultusunda revize edilerek Maliye BakanlŦŒŦ'na
gönderilmektedir.

ϯϱ

7ZLEME
STANDART KODU
7S 18
7S 18.1

KAMU 7Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL bARTI
7ç denetim: 7dareler fonksiyonel olarak baŒŦmsŦz bir iç denetim faaliyetini saŒlamalŦdŦr.
7ç denetim faaliyeti 7ç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafŦndan belirlenen standartlara uygun bir Ɣekilde yürütülmelidir.

Mevcut Durum : 7ç Denetim Faaliyetleri, 7ç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun belirlediŒi standartlar çerçevesinde yürütülmektedir.
7S 18.2

7ç denetim sonucunda idare tarafŦndan alŦnmasŦ gerekli görülen önlemleri içeren eylem planŦ hazŦrlanmalŦ, uygulanmalŦ ve izlenmelidir.

Mevcut Durum : 7ç Denetim Birim BaƔkanlŦŒŦ yŦllŦk denetim planŦ kapsamŦnda yŦl içerisinde denetim faaliyetlerini yürütmekte ve tespitlerine yönelik eylem planlarŦnŦ hazŦrlamaktadŦr.

ϯϲ

