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1.5,2

Personele iş yükü dağılımında adil ve eşit 
davranıp davranılmadığı hususu sürekli 
olarak gözetilecek ve gerek kurum içi 
gerekse kurum dışında yazılı ya da sözlü 
şikayet ve önerilerin değerlendirilmesine 
çalışılacaktır.

Personel Memnuniyet 
Anketi  Aralık 2019 Personel Memnuniyet 

Anketi

1.5,3

Hizmet envanteri ve bireysel performan 
çalışması kapsamında tüm birimlerdeki 
pozisyonlar için görev tanımları 
yapılacaktır.

Tüm Harcama Birimleri Hizmet Standartları 
Tablosu  Aralık 2019

KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit 
davranılmalıdır.

İdare hizmetten faydalanan vatandaşlar 
arasında ayrımcılık yapılmamakta adil ve eşit 
davranılmaktadır. Kurum personeline adil ve 

eşit davranılmadığına yönelik bildirim 
mekanizmaları çalıştırılacaktır.

1.5,1

 Hizmet verilen diğer paydaşlara adil ve eşit 
davranılması prensipleri benimsenerek, 

uygulamalar bu çerçevede yürütülecek, bu 
amacın gerçekleşmesine yönelik olarak 

Hizmet Memnuniyeti Anketleri  yapılacak 
ve diğer usullere geri besleme marifiyetiyle 

sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

Hizmet Memnuniyeti          
Anketi  Aralık 2019

1.4,1

Kurumun Startejik Planı çerçevesinde 
belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili 

periyodik olarak izleme, raporlama ve 
değerlendirme yapılacaktır.

Tüm Harcama 
Birimleri

Stratejik Plan
Hedef İzleme Raporu, 

Faaliyet Raporu
 Aralık 2018KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik 

sağlanmalıdır.
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap 

verebilirlik yeterli düzeydedir.

Hizmet Memnuniyet 
Anketi,Abone Anketi, 

Şikayet ve Öneriler

KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, 
tam ve güvenilir olmalıdır. 1.6,1

Yapılan faaliyetlerde hata oranının 
azaltılması, belge üzerinde yapılan 

kontrollerin gözden geçirilmesi, yeni 
tedbirler alınması sağlanacaktır.

Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama 
Birimleri Mali raporlar  Aralık 2019Saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri 

doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

Tüm Harcama 
Birimleri

Stareteji Geliştirme 
Dairesi Baaşkanlığı 
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KOS2

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.

 Web sitesinde misyon 
ve vizyonu içeren 

standart açılış slaytı 
 Aralık 2018

Tüm Harcama 
Birimleri

Görev tanımları,            
e-posta  Aralık 2019

KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna 
bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. 

KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı 
ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 

BASKİ Genel Müdürlüğü misyonu kuruluş 
tarihi itibariyle Ana Statümüzde belirlenen 
esaslar dahilinde tespit edilmiş olup web 

sitemizde  yayınlanmaktadır.
Misyonun Kurum personelince 
benimsenmesi yeterli değildir.

KOS 2.2
Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare 
birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı 
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Daire Başkanlıklarına ait görev ve 
sorumluluklar belirlenmiş olup yeniden 

değerlendirilmesi gerekmekte ve alt 
birimlerin görev yetki ve sorumlulukları 

yapılmalıdır.

2.2,1
Alt birimlerin görevleri her birim için 
tanımlanacak ve personele yazılı ve 
elektronik ortamda duyurulacaktır.

İnsan Kaynakları  ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı
Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

2.1,1

BASKİ Genel Müdürlüğü’nün misyon ve 
vizyonunun personelimize benimsetilmesi  

sağlanacaktır. Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri

KOS 2.3
İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere 
ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım 
çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

Birimler bazında kadrolara göre görev 
dağılımları, İç mevzuat düzenlemeleri, 

Norm Kadro Uygulama Çalışmaları 
kapsamında görev ve çalışma yönergeleri 

şeklinde yapılmakta olup geliştirme 
çalışmalarına devam etmektedir. 

2.3,1

Birimlerde personelin görevli oldukları 
işlemler ve bu işlemlere ilişkin yetki ve 

sorumlulukları belirtildiği pozisyon bazlı 
görev tanımları hazırlanacak ve personele 

tebliğ edilecektir.

İnsan Kaynakları  ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı,
Tüm Harcama Birimleri

Tüm Harcama 
Birimleri

Görev Dağılım 
Çizelgesi, Tebliğ 
Tebellüğ Belgesi

 Aralık 2019

Kurumun ve birimlerin yasal belirlemeler 
çerçevesinde oluşmuş bir teşkilat şeması 

vardır. Kurumun teşkilat şeması Web 
sitesinde yayınlanmıştır. Ancak fonsiyonel 

görev dağılımı belirlenmemiştir.

2.4,1
Fonsiyonel görev dağılımında belirlenecek 

ve güncel olarak bulundurulması 
sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı, Hukuk 
Müşavirliği

Tüm Harcama 
Birimleri

Teşkilat Şeması, Birim 
Yönergeleri  Aralık 2019
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KOS3

Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, 
personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu 
sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

KOS 2.5
İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki 
ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun 
raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.

Kurumumuzun organizasyon şeması 
hazırlanırken birimler fonksiyonel olarak 
ilgili üst makamlara bağlanmış ve uygun 

programlama, hesap verilebilirlik gibi 
kriterlerle de dikkate alınmıştır. Yetki ve 

sorumluluklar belirlenmiş ve bu doğrultuda 
kurumsal raporlama sistemi 

oluşturulmamıştır.

2.5,1

 Fonksiyonel olarak ilgili üst makamlara 
bağlanmış ve uygun programlama, hesap 

verilebilirlik gibi kriterler de dikkate 
alınarak çalışmalar komisyon marifetiyle bir 

an önce başlatılacaktır.

Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama 
Birimleri Teşkilat Şeması  Aralık 2019

KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu 
izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

İzlemeye yönelik mekanizmalar bazı 
birimlerde mevcut olup BASKİ genelinde 

yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Tüm Harcama 
Birimleri

Faaliyet Sonuçlarını 
Ölçme ve İzleme 

Sistemi
 Aralık 2019

KOS 2.6
İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas 
görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele 
duyurmalıdır. 

Kurumumuzda faaliyet yürütülmesinde 
hassas görevlere ilişkin bir prosedür 

bulunmamaktadır.
2.6,1

Hassas görevler belirlenecek ve hassas 
görevler envanteri çıkarılacak ve ilgili 

personele duyurulacaktır.

Stareteji Geliştirme 
Dairesi Baaşkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri Hassas Görev Envanteri  Aralık 2019

KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin 
gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.

İdaremizde ihtiyaç duyulan insan kaynağı 
temini birim talepleri doğrultusunda 

gerçekleştirmektedir.Ancak insan kaynakları 
yönetiminin kaynak planlama çalışmaları 
kurum genelinde yürütülmelidir. İnsan 

kaynağını geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.

2.7,1 Kurum genelinin kullanabileceği bir 
mekanizma oluşturulması 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

3.1,1

Bireysel performans ölçüm sistemi 
sonuçlarına göre idarenin amaç ve 

hedeflerine ulaşmasını sağlayacak nitelik ve 
nicelikteki personelin tespiti yapılıp, 
birimlere dağılımı gerçekleşecektir. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı

KOS 3.2
İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili 
bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip 
olmalıdır.

Kurum yönetici ve personeli görevlerini 
etkin ve etkili bir şekilde yürütülebilecek 
bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması 

sağlanacaktır.

Tüm Harcama 
Birimleri Eğitim Programı  Aralık 20193.2,1

Birimlerin talepleri dikkate alınarak 
personelin bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

yönelik eğitimler düzenlenecektir.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri

Görev Tanımları
İnsan Kaynağı İhtiyaç 

Analiz Raporları 
 Aralık 2019
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3.5,2

Kurum içi bilgi ve tecrübe paylaşımının 
sağlanabilmesi ve eğitim ihtiyacının 
karşılanması için; kurum içerisinde 
alanında uzmanlaşmış kişilerden veya 
kurum dışından ihtiyacın giderilmesine 
çalışılacaktır.

Kurum İçi Eğitim 
Listesi  Aralık 2019

3.5,3
Mevzuattan kaynaklanan güncel 
değişikliklere dair duyurular 
yayınlanacaktır.

Hukuk Müşavirliği Mevzuat Değişiklikleri 
Duyurusu  Aralık 2019

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı
3.3,1

 Görev tanımları kapsamında her pozisyon 
için yeterli eğitim düzeyi ve iş tecrübesi 

planlanacaktır.

Tüm birimlerin talepleri alınarak her görev 
için eğitim ihtiyacı belirlenecek, "Eğitim 

Programı" hazırlanacaktır.

Mesleki nitelik ve 
yetlilik kriterlerini de 

içeren faaliyet ve proje 
odaklı personel görev 

tanımları ve 
dökumanları 

Tüm Harcama 
Birimleri  Aralık 2019

KOS 3.4
Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve 
yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel 
performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

Mevzuat hükümleri doğrultusunda personel 
alımları yapılmaktadır. Personelin görevde 

ilerleme ve yükselmesi, memur personel için 
liyakat ilkesi çerçevesinde mevzuata göre, 

işçi personelde de toplu iş sözleşmesine göre 
yerine getirilmektedir.

3.4,1

Personelin ilerlemesi ve yükselmesine 
ilişkin düzenlemelerde bireysel 

performanslarının da dikkate alınmasını 
sağlayacak şekilde değişiklik 

yapılacaktır.Bireysel Performans Göstergesi  
Yönergesi oluşturulacaktır.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri Bireysel Performans 

Göstergesi  Tablosu 
 Aralık 2019

KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en 
uygun personel seçilmelidir. 

Görev tanımlarında belirlenmesi 
çalışmalarına başlanacaktır. Mesleki 
eğitimlere yönelik çalışmalar yeterli 

değildir..Atama ve görev değişikliklerinde 
genel düzenlemelere  dikkat edilmektedir.

Tüm Harcama 
Birimleri

Eğitim Programları  Aralık 2019

KOS 3.6
Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu 
yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli 
ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.

Personelin, yeterlilik ve performanslarının 
değerlendirilmesine ve izlenmesine yönelik 

bir kurumsal düzenleme yoktur. Tüm 
personel için bireysel performans sisteminin 

kurulması amacıyla çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu sistem kurulduktan sonra 
sistematik bir performans değerleme çıktıları 

olacaktır.

3.6,1

Bireysel performans sisteminin kurulması 
çalışmasının tamamlanması akabinde, 

personelin bağlı olduğu yöneticiler 
tarafından (asgari yılda bir) yapılacak olan 
personel değerlendirmelerine esas teşkil 
edecek olan performans değerlendirme 
kriterleri belirlenecek ve kriterler tüm 
personele duyurulacaktır. Performans 
değerlendirme sonuçları personelle 

görüşülecektir.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı,
İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi 
Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri

Bireysel Performans 
Değerlendirme Sistemi,

Performans 
Değerlendirme 

Yönergesi

 Aralık 2019

KOS 3.5
Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu 
ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak 
yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. 

Her görev için gerekli hizmet içi eğitim 
faaliyetleri, birimlerden gelen talepler 

çerçevesinde yürütülmektedir.

3.5,1
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3.7,2

Performansı yetersiz bulunan personelin 
performansının arttırılması için çözümler 
(eğitim, rehberlik vb. ) üretilecek, gerekli 
görülmesi halinde personelin çeşitli eğitim 
programlarına katılmaları veya daha uygun 
yerlerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

Bireysel Performans 
Ölçüm Raporları, 

Eğitimler, Rehberlik 
Çalışmaları

3.7,3 Başarılı personelin ödüllendirilebilmesi için 
mevzuata uygun çalışmalar yapılacaktır.

Bireysel Performans 
Ölçüm Raporları, 

Ödüllendirme 
Mekanizmaları

3.8,1

İnsan kaynakları yönetimine ilişkin 
değişiklik yapılan önemli hususlar (personel 

istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere 
atanma, eğitim, performans 

değerlendirmesi, özlük hakları gibi) 
personele iletişim araçlarıyla 

duyurulacaktır.
Performans değerlendirme sisteminin 

oluşturulmasını takiben kriterler uygun 
araçlarla uygun mecralarda personele 

duyurulacaktır.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri

Yönetmelik, Yönerge, 
Genelge, Web 

duyurusu, e- posta
 Aralık 2019

KOS 3.7

Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz 
bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik 
önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel 
için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.

Performans değerlendirmesine yönelik bir 
prosedür bulunmamaktadır ancak bu konuda 

çalışmalar devam etmektedir.
Performans değerlendirme sisteminin 

oluşturulmasını takiben yetersizliklerin 
giderilmesine yönelik eğitim çalışmaları ve 

yüksek performansın ödüllendirilmesine 
yönelik takdir mekanizmaları kurulmuş 

olacaktır.

3.7,1
Kurulacak olan Personel performans 
değerlendirme sistemi kapsamında 

personelin performansı değerlendirilecektir.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı
Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri

Bireysel Performans 
Ölçüm  Sistemi

 Aralık 2019

KOS 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.

Personel istihdamı, yer değiştirme, üst 
görevlere atanma, eğitim, özlük hakları gibi 
insan kaynakları yönetimine ilişkin hususlar, 

ilgili mevzuat çerçevesinde yazılı olarak 
belirlenmiş, bu hükümlere göre oluşturulan 

iç mevzuat, İdarenin web sayfasında 
yayınlanarak personelle paylaşılmıştır.
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KOS4

Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları 
açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. 
Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki 
devri yapılmalıdır.

Tüm Harcama 
Birimleri

KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli 
ve personele duyurulmalıdır.

İş akış şemaları mevcut değildir.  Yetki devri 
kısmen üst yönetici tarafından yapılmaktadır.

4.1,1
Süreçler ve süreçlere bağlı olarak İş akış 

şemaları hazırlanacaktır. Personele 
duyurulacaktır.

Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama 
Birimleri

İş Akış Şemaları,Web 
duyurusu  Aralık 2019

4.1,2
İmza Yetki Yönergesi Komisyonu

oluşturularak İmza Yetki Yönergesi 
hazırlanmaya başlanılmalıdır.

Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama 
Birimleri

İmza Yetkileri
Yönergesi  Aralık 2019

İmza Yetkileri 
Yönergesi ,  Tebliğ 

tebellüğ belgesi          
 Aralık 2019

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

KOS 4.2

Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar 
çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek 
şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere 
bildirilmelidir.

Yetki devri hususu, İmza Yetkileri 
Yönergesinde eklenmiştir. 4.2,1 Devredilen yetkinin sınırları çıkarılacak 

genelge ile belirlenecektir.

Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları Ve 

Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri

Tüm Harcama 
Birimleri

Makul güvence 
sağlanmaktadır.

 Aralık 2019 Makul güvence 
sağlanmaktadır.

KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, 
deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

Yetki devri yapılmaktadır, fakat yazılı 
kuralları mevcut değildir. 4.4,1

Yetki devri yapılmaktadır, fakat yazılı 
kuralları mevcut değildir. 4.3,1 İmza Yetki Yönergesi Komisyonu 

oluşturulacaktr.

Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları Ve 

Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

İmza Yetkileri 
Yönergesi

Tüm Harcama 
Birimleri

4.5,1

Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden 
arasında düzenli bilgi akışı ve raporlama 

sağlanacaktır. Yetki devir süresi, sınırları ve 
hangi periyotlarda raporlama yapılacağı 

hususları netleştirilecektir.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 

Başkanlığı 
Yetki Devri Yazısı  Aralık 2019KOS 4.5

Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin 
olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, 
yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

Yetki devri yapılmaktadır fakat yazılı 
kuralları mevcut değildir.

İmza Yetki Yönergesi Komisyonu 
oluşturulacaktr.

Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları Ve 

Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

İmza Yetkileri 
Yönergesi  Aralık 2019
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RDS5

Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, 
hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için
ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını
oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve
programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

RDS 5.2
İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile
bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve
göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.

Performans Programları faaliyet, proje ve 
kaynak ihtiyacı içerecek şekilde 
hazırlanmaktadır.

5.2,1 Makul güvence 
sağlanmaktadır.

RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans
programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

BASKİ bütçesi statejik plana ve performans 
programına uygun olarak hazırlanmaktadır. 5.3,1 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

RDS 5.4
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve
performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere
uygunluğunu sağlamalıdır.

Yöneticiler, faaliyetleri stratejik plan ve 
performans programlarına uygun yürütmeye 
çalışmaktadır.

5.4,1

Birimlerle entegre edilmiş Stratejik 
Yönetim sisteminin   kurumda  kurulması 

ile faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan 
ve performans programıyla belirlenen amaç 

ve hedeflere
uygunluğu sistemli hale getirilecektir.

Tüm Birimler Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Stratejik 
Plan,Performans 

Programı,
Faaliyet Raporu,
Entegre Stratejik 
Yönetim Sistemi

Aralık 2019

RDS 5.1

İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlamalıdır.

Kurumun misyon ve vizyonu 
oluşturulmuştur. Stratejik amaç ve hedefler 
tespit edilmiştir. Kurumsal performanslar 

ölçme-izleme ve değerlendirme çalışmaları 
başlatılmıştır. Stratejik plan katılımcı 

yöntemlerle hazırlanmamıştır..

5.1,1

Kurumun misyon ve vizyonu 
oluşturulmuştur. Stratejik amaç ve hedefler 
tespit edilmiştir. Kurumsal performanslar 

ölçme-izleme ve değerlendirme 
sağlanacaktır. Stratejik plan katılımcı 

yöntemlerle hazırlanacaktır.

Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Performans ölçme ve 
değerlendirme raporu 

Anket Formları
 Aralık 2019
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RDS 5.5
Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin 
hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline 
duyurmalıdır.

İdarenin ana hedefleri olarak Stratejik 
hedefler, özel hedefleri olarak performans 

hedefleri, faaliyet ve projeler belirlenmiştir. 
Personele duyurulması ve erişimi 

sağlanmaktadır.

5.5,1 Makul güvence 
sağlanmaktadır.

RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir,
ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

Kurumun ve birimlerin hedefleri spesifik, 
ölçülebilir, ilgili ve sürelidir. 5.6,1 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

RDS6

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, 
sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri
tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.

RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine
yönelik riskleri belirlemelidir.

İdarenin amaç ve hedeflerine yönelik
belirlenmiş risk değerlendirme çalışması
yapılmamıştır.

6.1,1 Risk analizi ile ilgili çalışmalara 
başlanacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri Risk Tespit Formu  Aralık 2019

RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda
en az bir kez analiz edilmelidir.

Risklerin gerçekleşme olasılığı analiz
edilmememiştir. 6.2,1

Kurumsal Risk Analizi Projesi 
çalışmalarına başlanacak olup 
tamamlandığında Risk Eylem Planı 
oluşturulmuş olacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri Risk Değerlendirme 

Raporu 
 Aralık 2019

RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem
planları oluşturulmalıdır.

Risklere karşı alınacak önlemler konusunda 
çalışma yapılmamaktadır. 6.3,1 Gerçekleştirilen risk analizlerine karşı 

eylem planı oluşturulacaktır.
Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri Risk Eylem planları  Aralık 2019
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KFS7
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine
ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol
strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

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.

İç kontrol sisteminin öngördüğü makul 
güvence başlatılacaktır. 7.1,1

Her bir faaliyet ve riskler için uygun kontrol 
stratejileri ve yöntemleri belirlenecek ve 
kurumsal kontrol faaliyet tabloları 
hazırlanacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri

Kontrol Faaliyetleri 
Tabloları  Aralık 2019

KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç
kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi 
kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası 
kontrolleri de kapsamaktadır.

7.2,1 Makul güvence 
sağlanmaktadır.

KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve
güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.

Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel 
kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını 
kapsamaktadır.

7.3,1 Makul güvence 
sağlanmaktadır.

KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı
aşmamalıdır.

Etkili bir fayda maliyet analizi yapılmamakla 
birlikte, birim bazında kontrol maliyetlerinin 
beklenen faydayı aşmamasına özen 
gösterilmektedir.

7.4,1 Kontrollerle ilgili fayda maliyet analizi 
yapılacaktır. Tüm Birimler Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığı 
Fayda Maliyet 
Analizleri Aralık 2019
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KFS8

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.

8.1,1
Daire başkanlıklarının tüm faaliyetleri ile 
mali karar ve işlemlere ilişkin yazılı 
prosedürler belirlenmiştir.

Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama 
Birimleri 

Ön Mali Kontrol 
Yönergesi Aralık 2019

8.1,2
Mevzuattaki değişikliklere göre mevcut 
bulunan prosedürler güncellenerek 
personele duyurulacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri Doküman Listesi Aralık 2019

KFS 8.2
Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar
ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması
aşamalarını kapsamalıdır.

5018 sayılı kanun ve diğer düzenlemeler 
çerçevesinde işlemlere devam edilmektedir. 8.2,1

İş süreçlerinin tüm aşamalarını ve 
dökümantasyonunu gösterecek şekilde 
tasarlanacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri İş Akış Şemaları Aralık 2018

KFS 8.3
Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı,
mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir
ve ulaşılabilir olmalıdır.

Yönetmelik, yönerge ve süreçler bu 
aşamaları kapsamaktadır. 8.3,1 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında 
yazılı prosedürler belirlemelidir.

Faaliyetler ile mali karar ve işlemler, ilgili 
mevzuat hükümlerine göre 

gerçekleştirilmektedir. Birimlerin önemli 
faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerinin 

gerçekleştirilmesine ilişkin yazılı prosedürler 
mevcut bulunmaktadır.
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KFS9

Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve
yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar
ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve
kontrol edilmesi görevleri personel arasında
paylaştırılmalıdır.

KFS 9.1
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması,
uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı
kişilere verilmelidir.

Her faaliyet ve mali karar ve işlemin 
onaylanması, kaydedilmesi ve kontrolü 
görevleri  farklı kişilere verilmesine özen 
gösterilmektedir.

9.1,1 Personel eksikliğinin giderilmesi 
sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı, 
İnsan Kaynakları ve 

Eğitim  Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri 

Atama ve 
görevlendirme yazıları  Aralık 2019

KFS 9.2

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı
ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin
yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri
almalıdır.

Görevler ayrılığı ilkesi tam olarak 
uygulanmamaktadır. 9.2,1

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle 
görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak 
uygulanmadığı durumlarda, karşılanacak 
risklerin azaltılmasında yönelik gerekli 
önlemler üst yönetim ve birim yöneticileri 
tarafından alınacaktır.

Üst yönetim ve Tüm 
Birimler 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim  Dairesi 
Başkanlığı 

Personel görevlendirme 
yazıları  Aralık 2019

KFS10
Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin
prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol
etmelidir.

KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde
uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Prosedürlerinin etkili ve sürekli bir şekilde 
uygulanabilmesi için yöneticiler tarafından 
gerekli kontroller yapılmaktadır. 

10.1,1

İş ve işlemlerin uygun yürütülüp 
yürütülmediği yöneticiler tarafından 
periyodik aralıklarla kontrol edilmesi 
amacıylai iş ve işlmelerin 'paraf' 'uygun 
görüş' 'kontrol listesi' , 'fiziki sayım' gibi 
kontroller yapılmaktadır.

Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama 
Birimleri Doküman Listesi  Aralık 2019

KFS 10.2
Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve
onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için
gerekli talimatları vermelidir.

Personeli iş ve işlemlerinin yöneticiler 
tarafından izlenerek ve onaylayarak, hata ve 
usülsüzlüklerin giderilmesi için gerekli 
talimatların verilmesi sağlanmıştır.

10.2,1

Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini 
belirli periyotlar içerisinde izlenebilirliğini 
sağlayarak, hata ve usülsüzlüklerin 
giderilmesi için mevzuatlar çerçevesinde 
gerekli talimatları vereceklerdir.

Tüm Harcama Birimleri 
İnsan Kaynakları 
ve Eğitim  Dairesi 
Başkanlığı 

 Genelge  Aralık 2019
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KFS11
Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin
sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri
almalıdır.

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.

Kurum genelinden gerçekleştirilen tüm
faaliyetler gözden geçirilerek, kritik öneme 
sahip olanların
belirlenmesi, bu faaliyetlerin sürekliliğini
tehdit eden faktörler
analiz edilerek gerekli
organizasyonun yapılması
ve tedbirlerin alınmasına
yönelik çalışmalar devam
etmektedir. 

11.1,1

Üst Yöneticiler ve Birimler, personel
yetersizliği, yeni bilgi sistemlerine 
geçilmesi,
prosedürlerde değişiklik vb. durumlarda 
faaliyetlerin
kesintiye uğramadan sürdürülmesini temin
etmek amacıyla, doğru işe doğru insan 
ilkesini
uygulayarak yetki devri, vekalet sistemi, 
eleman
yetiştirme, iş bölümü, iş zenginleştirme, 
rotasyon, iş
başı eğitimler vb.
yöntemlerle tedbirler
alacaklar, gerekli
iyileştirme çalışmalarını
gerçekleştirecekler ve
uygulamalar konusunda
çalışanları
bilgilendireceklerdir.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim  Dairesi 
Başkanlığı, Bilgi İşlem 
Dairesi, Strateji 
Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri 

Yönetmelik,
Yönerge,
Genelge,
Personel
Listeleri,
Eğitim
Faaliyetleri,
Görev Dağılım
Dokümanları

Aralık 2019

11.2,1
İmza yetki yönergesi yapılırken içersinde 
vekalet sistemi ile ilgili düzenlemeler 
yapılacaktır.

 İnsan Kaynakları ve 
Eğitim  Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri

Vekalet Sistemi,  İmza 
Yetkilisi Yönergesi Aralık 2019

11.2,2
Vekil personel görevlendirme bilgi 
teknolojileri yoluyla sistemsel hale 
getirilecektir.

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri EBYS Aralık 2019

KFS 11.2 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel 
görevlendirilmelidir.

Kanuni izin, geçici görev, disiplin 
uygulaması veya görevden uzaklaştırma 
nedeniyle görevden ayrılanların yerine 

usulüne uygun olarak asgari asil 
personeldeki şartlara  haiz vekil personel 

görevlendirilmektedir.
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KFS 11.3

Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin
durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor
hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele
vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

Görevden ayrılan personelin, görevlendirilen 
personele veya iş ve işlemleri devretmesinde 
kısmi uygulamalar mevcut olmakla birlikte 
sistematik uygulama ve kayıt altına alma 
faaliyetleri bulunmaktadır. Görev devrinde 
uyulması gereken hususlarla alakalı genelge 
ve standart formlar yayınlanmıştır.

11.3,1

Görevinden ayrılan personelin,iş veya 
işlemlerinin durumu ve gerekli belgeleri de 
içren bir rapor hazırlanması ve bu raporun 
görevlendirilen personele verilmesini 
sağlayacak sistematik bir metot getirilerek 
tüm birimlerde uygulanması sağlanacaktır.

Tüm Harcama Birimleri Tüm Harcama 
Birimleri Yazılı Bildirim Aralık 2019

KFS12
Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin
sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli
kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

KFS 12.1
Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini
sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve 
güvenirliliğini sağlayacak kontroller yazılı 

olarak belirlenmiştir.

Makul güvence 
sağlanmaktadır.12.1,1

KFS 12.3 Kurumlar bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar
geliştirmelidir.

Kurumda bilişim yönetimini sağlayacak 
mekanizmalar kurulmakla beraber 

geliştirilmelidir.
12.3,1

Kurumda bilişim yönetimini sağlayacak 
mekanizmalar kurulmakla beraber 

geliştirilecektir.

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı

Makul güvence 
sağlanmaktadır.

KFS 12.2

Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim
konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve
usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve
düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Bilgi sistemindeki yetkilendirmeler usulüne 
uygun yapılmakla birlikte görevden ayrılan 

ya da kurum içinde yer değiştiren personelin, 
bilgi sistemlerindeki bazı yetkilerinde anlık 

güncelleme yapılmamaktadır. 

12.2,1
Görevden ayrılan ya da kurum içinde yer 

değiştiren personelin, bilgi sistemlerindeki 
yetkilerinde anlık güncelleme yapılacaktır.

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı İnsan 

Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri

Yazılı Bildirim Görev 
Devri Protokolü, 

Yönetici Bildirimleri
 Aralık 2019
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BİS13

Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının
performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin
sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda
etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir
bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

13.1,2

İç ve dış paydaşlara yönelik anketler 
düzenlenecek ve etkili, sürekli iletişimin 
sağlanabilmesi için faaliyetlere ilişkin iş ve 
işlemlerin web sitesi üzerinden duyurulması 
sağlanacaktır. Dış iletişime ilişkin düzenli 
olarak bülten yayınlanmakta ve web sitesi 
aracılığıyla interaktif hizmet sunulmaktadır. 
E-Devlet uygulamasındaki hizmetlerimiz 
mevcuttur ve geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır.

Anketler-Web Sitesi 
Duyurular

13.2,2 Koordineli görevlerin işleyişlerine ilişkin 
eğitimler verilecektir.

13.2,1

Kurumun iç ve dış 
paydaşlarıyla iletişimin 

geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

BİS 13.2 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri
için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.

Yöneticilerin ve personelin, görevlerini 
yerine getirebilmeleri için, yönetim bilgi 

sistemi mevcuttur.Şube müdürlüklerimizle 
iletişim ağımız mevcut olduğu için bilgiye 

zamanında ulaşılmaktadır.Bazı bilgiler 
anında güncellenememektedir. 

 Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Harcama 
Birimleri  Aralık 2019

Kurum içi bilgi ve 
iletişim ortamının 
sağlıklı bir yapıya 

kavuşması 
sağlanacaktır.

BİS 13.1
İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi
kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi
olmalıdır.

BASKİ kurum içinde yatay ve dikey iletişim 
kapsamında outlook, portal, evrak yönetimi 
bilgi sistemi mevcuttur. Dış iletişimle ilgili 
kurum bünyesinde Alo185 hattımız mevcut 

olup her birimde şikayetlerin 
değerlendirilmesi için personelimiz 

görevlendirilmiştir.

13.1,1

İç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve 
sürekli bir sistem kurulması çalışmaları 

geliştirilerek devam edilecektir. Harcama 
birimleri tarafından gerek birim içi gerekse 

birimler arası peridodik olarak 
düzenlenecek toplantıların kurumsallaşması 

temin edilecektir. 

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı Bilgi 

İşlem Dairesi 
Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri

Yönetim Bilgi Sistem 
Kayıtları, Toplantı 

Tutanakları

 Aralık 2019

Yönetim Bilgi Sistemi, 
Web düzenlemeleri 
(İnternet,intranet) 

Eğitim Doküman ve 
videoları

EBYS ile ilgili uzman kişiler tarafından 
eğitimler verilmiştir.
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BİS 13.3 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir
olmalıdır.

Bilgiler doğru, güvenilir,
tam, kullanışlı olmakla
birlikte sistemler arası

entegrasyonun
sağlanmasında ve
sistemlerin etkin

kullanımında sıkıntılar
mevcuttur. Veri girişlerinin
kontrolü yapılmadığından

hatalı bilgiler oluşmaktadır. Verilerin 
güncellenmesi periyodik yapılmamaktadır.

13.3,1

Birimler arasında kullanılan
yönetim bilgi sistemleri
arasında entegrasyonun
arttırılması ve verilerin
daha hızlı bir şekilde

güncellenmesi
sağlanacaktır.

Bilgi.İşl. Dai.
Bşk.

Tüm Harcama 
Birimleri

Entegre olmuş
yönetim bilgi

sistemleri
 Aralık 2019

BİS 13.4
Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve
bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer
bilgilere zamanında erişebilmelidir.

Bilgilere kısmen zamanında 
erişilebilmektedir.

Birimlerden yazılı talep yöntemiyle bilgiler 
toplanmaktadır.

Performans programı henüz elektronik 
olarak

oluşturulmamıştır.

13.4,1

Stratejik plana göre oluşturulacak 
performans programına uygun raporlama, 
tüm birimlerin işbirliği ile hazırlanacaktır.

Veri veya raporlara uygun erişim 
mekanizmaları sağlanacaktır.

Bilgi.İşl. Dai.
Bşk.

Mali Hizm. Dai.
Bşk. Stratejik Plan Hedef 

İzleme Raporu
 Aralık 2018

BİS 13.5
Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli
bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı
sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

Entegre bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi 
mevcut olmakla birlikte aktif kullanım 

konusunda eksiklikler vardır.
13.5,1

Yönetim bilgi sisteminin kurulması veya 
birbirinden bağımsız yönetim bilgi 
sistemlerinin entegre hale getirilmesi 
gerekmektedir.
Bu nedenle bir komite kurulmalı kurumun 
yönetim bilgi sistemleri
kapasitesi çıkarılmalıdır.

Bilgi.İşl. Dai.
Bşk.

Tüm Harcama 
Birimleri

 Aralık 2019

BİS 13.6
Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları
çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları
kapsamında personele bildirmelidir.

Oryantasyon eğitimleri yapılmakta ancak 
misyon ve vizyon eğitimleri kısmen yer 

almaktadır.
Personele doğrudan yapılan bir bildirim 

mekanizması mevcut değildir.

13.6,1

Kurumun misyon, vizyon ve amaçlarına 
ilişkin bilgiler oryantasyon eğitiminde 
verilecektir.
Kurumun eğitim planındaki her bir eğitim 
içerisine bu konu ile ilgili eğitimler 
eklenecektir.
E-posta yolu ile duyurular yapılacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı, 
Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı
Bşk.

İns.Kay. Dest. Hiz. 
Dai. Bşk.

Eğitim Programı
Eğitim Katılım Listeleri

E-posta duyuruları
Sürekli

http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
http://www.euas.gov.tr/_Euas/web/gozlem.aspx?sayfaNo=350
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BİS14
Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri
ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri
doğrultusunda raporlanmalıdır.

BİS 14.1
İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 
yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna 

açıklamalıdır.

Kurumun faaliyet raporu ve performens 
raporu her yıl kurumsal web sitesi aracılığla 

kamuoyuna açıklanmaktadır.
14.1,1 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

BİS 14.2
Kurumlar, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları,
ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.

İç Kontrol Sisteminin öngördüğü makul 
güvence ile başlatılmıştır. 14.2,1 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

BİS 14.3 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet
raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.

Faaliyet sonuçları ve değerlendirilmeleri her 
yılın Mayıs ayında meclise sunulan faaliyet 
raporu içerisinde gösterilmekte ve meclis 

tarafından onaylanan faaliyet raporu 
kurumumuzun internet sitesinde 

yayınlanmaktadır.

14.3,1 Makul güvence 
sağlanmaktadır.

Personelin değerlendirme, öneri ve 
sorunlarının belirlenebilmesi için öneri ve 

şikayet kutusu konulacak, görüşmeyi 
sağlayacak toplantılar yapılacaktır.

Destek Hizmetleri 
Başkanlığı, Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri

İç 
Genelge Aralık 2019 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

 14.4,2

Görev ve faaliyetlere ilişkin hazırlanması 
gereken raporlar hakkında yazılı ve diğer 

yöntemlerle ilgili birim personelinin 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Tüm Harcama 
Birimleri

Her birimde en az bir 
tane şikayet ve öneri 

kutusu, Öneri ve 
şikayetler için geri 

bildirim mekanizaması

 Aralık 2018

BİS 14.4

Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey
raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve
personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması
gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

Yazılı olarak belirlenmiş bir rapolama ağı 
mevcut değildir.

 14.4,1

Kurum ast-üst ilişkisi içerisindeki yatay ve 
dikey raporlama hatları (kim tarafından 
kime), periyotları, sunuş biçimi (yazılı-
sözlü) ve rapor tipleri belirlenerek yazılı 

doküman haline getirilecektir.
Strateji Gel.Dai.Baş.

BİS 13.7
Kurumun yatay ve dikey iletişim sistemi personelin
değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini
sağlamalıdır.

Yatay ve dikey iletişim düzeyi birimlere göre 
değişmekle birlikte, personelin 

değerlendirme, öneri ve sorunlarını 
iletebilmeleri büyük ölçüde sağlanmaktadır. 

Birimlerde fiziki olarak öneri ve şikayet 
kutuları bulunmamaktadır.

13.7,1
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BİS15

Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her
türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği,
sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir
sisteme sahip olmalıdır.

BİS 15.1
Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil,
gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi
kapsamalıdır.

Bu genel şartın yerine getirilmesine yönelik 
sistem ve faaliyetler mevcuttur.  15.2,1

Kayıt dosyalarını sistemi elektronik 
ortamda kurum içi haberleşmeyi 

sağlayacaktır.

Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi, Makul güvence 

sağlanmaktadır.

BİS 15.2
Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı,
yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir
olmalıdır.

Kayıt dosyalama sistemi geçmiş dönemide 
kapsayacak şekilde elektronik ortama 
aktarılmamıştır.

 15.2,1 Kayıt dosyalama sistemi, kapsayacak 
şekilde elektronik ortama aktarılacaktır.

Bilgi İşlem
Dai.Baş.

Destek Hizmetleri Dai. 
Baş.

Tüm Harcama 
Birimleri

Arşiv
programları Aralık 2019

BİS 15.3 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini
ve korunmasını sağlamalıdır.

Bu genel şartın yerine getirilmesine yönelik 
sistem ve faaliyetler mevcuttur. 15.3,1 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun
olmalıdır.

Bu genel şartın yerine getirilmesine yönelik 
sistem ve faaliyetler yeterli değildir. 15.4,1 Standartlara uygunluğu sağlanacaktır. 

Yeterli eğitim verilecektir.
Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi,
Aralık 2019 Makul güvence 

sağlanmaktadır.

BİS 15.5
Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli,
standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv
sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.

Bu genel şartın yerine getirilmesine yönelik 
sistem ve faaliyetler mevcuttur. 15.5,1 Makul güvence 

sağlanmaktadır.
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BİS 15.6

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması,
korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş
standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi
oluşturulmalıdır.

Bu genel şartın yerine getirilmesine yönelik 
sistem faaliyetler mevcut olup elektronik 
belge yönetim sistemi tamamlanmıştır. 
Elektronik arşiv sistemi bulunmamaktadır.

15.6,1

Kurumun iş ve işlemlerinin kaydı, 
sınıflandırılması, korunması ve erişimini de 
kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun 
arşiv, dokümantasyon sistemi ve e-Arşiv 
Sistemi oluşturulacaktır.

Bilgi İşlem
Dai.Baş.

Destek Hiz. Dai. Bşk. Tüm Harcama 
Birimleri 

Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi,
e-Arşiv Sistemi

Aralık 2019

BİS16

16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak
yöntemler oluşturmalıdır.

BİS 16.1 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri
belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

 Mevzuat çerçevesinde yerine 
getirilmektedir.  16.1,1 Mevzuat ile belirtilen usul ve esasların 

uygulanması sağlanacaktır.
Teftiş Kurulu 

Başkanlığı
Tüm Harcama 

Birimleri

1.Başvuru formları,
2.İnceleme ve 

soruşturma raporları
Sürekli Faaliyet

BİS 16.2 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar
hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.

 Mevzuat çerçevesinde yerine 
getirilmektedir. 16.2,1

Kendisine bildirim yapılan yöneticiler, konu 
hakkında yeterli inceleme ve araştırma 
yaparak, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 

bildirilecektir.

Tüm Daire Başkanları 
ve Birim Yöneticileri

Teftiş Kurulu 
Başkanlığı İnceleme Raporu  Aralık 2019

BİS 16.3 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele
haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.

 Mevzuat çerçevesinde yerine 
getirilmektedir. 16.3,1

Hata usulsuzlük ve yolsuzlukları bildirilen 
personelin, bu bildirimlerden dolayı 
herhangibir olumsuz muameleyle 
karşılaşmaması için, bildirim yapan 
personelin başvurusu gizlilik kuralları 
içerisine alınacak, bildirim yolu açık 
tutulacaktır.

Tüm Daire Başkanları 
ve Birim Yöneticileri

 Teftiş Kurulu 
Başkanlığı  Aralık 2019
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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.

İç Kontrol Sistemi kurulma çalışmaları 
devam etmektedir.  17.1,1

İKS kurulurken sistemin kurulumu ile 
birlikte izleme modeli de kurulmuş 
olucaktır. Kurulduktan sonra  iki yıllık 
eylem planları hazırlanarak uygulamaya 
konulacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı

Üst Yönetim,
Tüm 

Harcama Birimleri

İKS İzleme ve 
Değerlendirme 

Raporları
 Aralık 2019

İS 17.2

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol
yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem
belirlenmelidir.

İç Kontrol Sistemi tamamen 
kurulmadığından eksik yönleri ve uygun 
olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi 
kurulma aşamasından sonra 
gerçekleşecektir.

 17.2,1

Birimlerde görevlendirilen birim 
koordinatörleri tarafından yürütülen 
faaliyetlerin hedef ve gerçekleşme 
sonuçlarının izleneceği metotlar 
belirlenecektir.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı

Üst Yönetim,
Tüm 

Harcama Birimleri
Genelge  Aralık 2019

İS 17.3 İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin
katılımı sağlanmalıdır.

İç Kontrol Sistemi kurulma çalışmaları 
devam etmekte olup, iki yıllık eylem planları 
hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.

17.3,1

İKS kurulumunun tamamlanmasının 
ardından izleme değerlendirme metotları 
tanımlanacak ve birimlerin katılımı 
sağlanacaktır.

Tüm Harcama Birimleri

Strateji 
Geliştirme 

Dairesi 
Başkanlığı

 Değerlendirme 
raporları  Aralık 2019

 17.4,1

İç Kontrol Sistemi değerlendirme 
aşamasında paydaşların görüşleri 
alınacaktır. İç Kontrol Birim 
Koordinatörleri ile toplantılar yapılacak ve 
iki yıllık hazırlanarak çalışmalarına 
başlanışmıştır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı

İç
Kontrol
Birim 

Kordinatörleri

Üst yönetime sunulacak 
İKEP durum raporları,

Paydaşların Görüş ve 
Öneri Formları,

Birim koordinatörleri 
görüşleri

 Aralık 2019

 17.4,2 İç ve dış denetim raporlarına ilişkin ilgili 
birimlere değerlendirmeler yapılacaktır.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı

Mali 
Hizmetler 

Dairesi 
Başkanlığı

İç ve Dış Denetim 
Rapor ve Analizleri  Aralık 2019

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.

İç Kontrol Sistemi kurulma çalışmaları 
devam etmekte olupi iki yıllık eylem planları 
hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.
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İS 17.5
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması
gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı
çerçevesinde uygulanmalıdır.

İç Kontrol Sistemi kurulma çalışmaları 
devam etmekte olupi iki yıllık eylem planları 
hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.

17.5,1

Değerlendirme aşamasında iyileştirmeye 
yönelik tespit edilen hususlarla ilgili 
aksiyonlar eylem planı üzerinden takip 
edilecektir.

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı

Tüm Harcama 
Birimleri

Değerlendirme 
Raporları  Aralık 2019

İS18 İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç
denetim faaliyetini sağlamalıdır.

İS 18.1
İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde
yürütülmelidir.

Kurum bünyesinde çalışan iç denetçi yoktur. 
İç denetim koordinasyon kurulu tarafından 
belirlenmiş olan standartlara uygun olarak 
yürütülmektedir.

 18.1,1 İç denetçilerin istihtam edilmesi çalışmaları 
yapılacaktır. Üst Yönetim

Yönetim 
Kurulu 

Kararları
 Aralık 2019

İS 18.2
İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli
görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı,
uygulanmalı ve izlenmelidir.

İç Denetçi Birimi olmadığı için eylem planı 
mevcut değildir.  18.1,2 İç Denetim birimi kurulma çalışmaları 

başlatılacaktır. Üst Yönetim  Aralık 2019
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