DEN ZL BÜYÜK EH R BELED YES
DESK GENEL MÜDÜRLÜ Ü

KAMU Ç KONTROL STANDARTLARINA
UYUM EYLEM PLANI

2017

1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod Kamu ç Kontrol Standard ve
No
Genel art

KOS 1

Mevcut Durum

Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar

belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal

KOS 1.1.1

KOS 1.1

KOS 1.2

KOS 1.3

ç kontrol sistemi ve i leyi i
yönetici ve personel taraf ndan
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Strateji Geli tirme Birimlerinin
Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik esas al narak birim
olu turulmu ve kurum geneline
Genelge yay nlanm r. ç Kontrol
Standartlar na Uyum Eylem Plan
haz rlanm r. ç kontrol sistemi
hakk nda; üst yönetim, harcama
KOS 1.1.2
birimi yöneticileri k smen bilgi
sahibidir. ç Kontrol konusunda 5
adet bilgilendirme toplant
yap lm r.

Yöneticiler ç kontrol sistemi
hakk nda genel bilgiye sahiptir.
darenin yöneticileri iç kontrol sisteminin Yöneticiler ç kontrol sisteminde
uygulanmas nda personele örnek olmal r. yer alan standartlara uygun tutum
ve davran lar sergileyerek
personele örnek olmaktad r.

Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde
bu kurallara uyulmal r.

birli i
Sorumlu Birim veya
Yap lacak
Çal ma grubu üyeleri
Birim

Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler

ç kontrol eylem plan hakk nda
Üst Yönetime bilgi verilecek, ç Kontrol Eylem Plan tüm
birimlerdeki personele duyurularak sahiplenilmesi ve
sorumluluklar n al nmas sa lanacakt r. ç kontrol sistemi
hakk nda bilgilendirme amaçl toplant , hizmet içi e itim vb.
çal malar yap lacakt r.

Tüm personelin ula abilece i " ç Kontrol Çal malar "
konulu intranet sayfas haz rlanarak, güncellenecektir.

KOS 1.1.3

KOS 1.2.1

ç kontrol uyum eylem plan nda yer alan eylemlere
yönelik birim eylem planlar haz rlanacakt r

Etik E itimleri verilecektir.

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Haziran 2017

Uygulaman n
sahiplenilmesi
amaçlanmaktad r.

r.

ç kontrol el kitab haz rlanarak personele
da lacakt r.

Mevcut durum genel olarak iyi
olmakla birlikte, "Kamu Görevlileri
Etik Davran lkeleri ile Ba vuru
Usul ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik" esaslar
do rultusunda, kurumda etik
KOS 1.3.1
de erler bilinci ve fark ndal
itimine ihtiyaç vard r. Buna
Yönelik Etik komisyonu
kurulmu tur. Etik E itimi
verilmi tir.

kt / Sonuç

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ,
nsan Kaynaklar ve E itim
Dairesi Ba kanl ,
Kalite Yönetim ve Ar-Ge
ube Müdürlü ü

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ,
Kalite Yönetim ve Ar-Ge
ube Müdürlü ü

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ,
Kalite Yönetim ve Ar-Ge
ube Müdürlü ü

Tüm Birimler

nsan Kaynaklar ve E itim
Dairesi
Ba kanl

Tüm Birimler

Bilgi lem
Dairesi
Ba kanl

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

1-Genelge,
2-Bilgilendirme
toplant lar ,
3-E itim

1-E posta,
2-Duyurular,
3-Sunular,
4- ç kontrol
Dökümanlar

ç Kontrol El Kitab

1-Birim odak grup
toplant lar

1-E itim Sertifikas
2-E itim Kat m
Çizelgeleri

Nisan 2017
ustos 2017
Aral k 2017

ç kontrol sisteminin
tan nmas
amaçlanmaktad r.

Aral k 2017

ç kontrol sisteminin
tan nmas ,
sahiplenilmesi
amaçlanmaktad r.

Kas m 2017

Sistemin
sahiplenilmesi
amaçlanmaktad r.

Haziran 2017

Kurumda etik
kurallar n bilinmesi
ve etik
kültürün
olu turulmas
hedeflenmektedir.

Standart
Kod No

Kamu ç Kontrol
Standard ve Genel
art

Eylem Öngörülen Eylem veya
Kod No Eylemler

Mevcut Durum

KOS 1

Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar

KOS 1.4

Faaliyetlerde dürüstlük,
saydaml k ve hesap
verebilirlik sa lanmal r.

belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal

DESK 'nin Stratejik Plan , Performans
Program , Bütçe ve Faaliyet Raporlar ,
Mali Durum Beklentiler Raporu düzenli
ekilde internet sitesinde
yay nlanmaktad r.

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

r.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl , nsan
Tüm Birimler
Kaynaklar ve E itim Dairesi
Ba kanl

1-Kamu Hizmet
Standartlar
Tablolar
De iklikleri
2- nternet sayfas
duyurular

Haziran 2017

1-Anket Formlar ,
2-Ça Merkezi Geri
Bildirimleri

Haziran 2017

Payda lar n hizmet
standartlar hakk nda bilgi
sahibi olmas
amaçlanmaktad r.

darenin personeline ve hizmet
dare, personeline iç ve d payda lar na
verilenlere adil ve e it
adil ve e it davranmaktad r.
davran lmal r.
dare personeli ve hizmet verilen
di er payda lara adil ve e it
davran lmas uygulamalar n
KOS 1.5.2
gerçekle mesine yönelik anket ve
di er araçlar kullan larak geri
besleme al nacakt r.

KOS 1.6

kt / Sonuç

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence
KOS 1.4.1
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Kamu Hizmet Standartlar
KOS 1.5.1 Tablolar revize edilecektir.

KOS 1.5

Sorumlu Birim veya
birli i
Çal ma grubu üyeleri Yap lacak Birim

darenin faaliyetlerine ili kin
tüm bilgi ve belgeler do ru,
tam ve güvenilir
olmal r.

ç Kontrol Güvence Beyan ,
dare Faaliyet Raporu,
Performans Program ,
Mali Durum ve Beklentiler Raporu,
KBS, EBYS, lem Süreçleri
yap lmaktad r.

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence
KOS 1.6.1
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Kalite Yönetim Ar-ge ube
Müdürlü ü

Üst Yönetim, Tüm
Birimler, Ça
Merkezi

Adil ve e it hizmet
standard olu turulmas
amaçlanmaktad r.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

Standart Kod No

Kamu ç Kontrol
Standard ve Genel art

KOS 2

Misyon, organizasyon yap
olu turulmal r.

KOS 2.1

darenin misyonu yaz olarak
belirlenmeli, duyurulmal ve
personel taraf ndan
benimsenmesi sa lanmal r.

KOS 2.2

KOS 2.3

KOS 2.4

Mevcut Durum

Eylem Kod No

Sorumlu Birim veya
Çal ma grubu üyeleri

ve görevler: darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tan mlar yaz

darenin misyonu mevcut olup, tüm personel
taraf ndan bilinmesi ve sahiplenilmesi
konusunda noksanl klar bulunmaktad r.

daremiz misyonunun gerçekle tirilmesini
sa lamak üzere birim ve alt birimlerce
yürütülecek görevlere ili kin yönergeler
Misyonun gerçekle tirilmesini
yürürlü e girmi tir. dare birimleri ve alt
sa lamak üzere idare birimleri ve
birim i ak lar daire ba kanl klar görevleri
alt birimlerince yürütülecek
do rultusunda haz rlanm r.
görevler yaz olarak
1. Ak Süreçleri,
tan mlanmal ve duyurulmal r.
2.Görev Tan mlar
3-Genelge

daremize ait te kilat emas olu turulmu
olup, buna ba olarak birim baz nda görev
da
daremiz birimlerince
gerçekle tirilmi tir.

KOS 2.1.1

KOS 2.2.1

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

KOS 2.4.1

Strateji Geli tirme Dairesi
Birimlerde belirlenecek ortak
Ba kanl ,
ablona göre personel görev
Kalite Yönetim ve Ar-Ge ube
da m emalar olu turulacak
Müdürlü ü
ve personele duyurulacakt r.

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

birli i
Yap lacak Birim

kt / Sonuç

Tamamlanma
Aç klama
Tarihi

olarak belirlenmeli, personele duyurulmal ve idarede uygun bir organizasyon yap

DESK 'nin yaz misyonunun
yönetici ve personeline
elektronik yöntemlerle intranet Tüm Birimler
sayfas arac
yla
bildirilmesi

dare birimlerinde personelin
görevlerini ve bu görevlere
darenin tüm birimlerinde belirlenmi bir
ili kin yetki ve sorumluluklar
görev da m ablonu ve standart
KOS 2.3.1
kapsayan görev da m çizelgesi bulunmamaktad r. Bütün birimlerde görev
olu turulmal ve personele
da m emalar olu turulmas gerekmektedir.
bildirilmelidir.

darenin ve birimlerinin te kilat
emas olmal ve buna ba
olarak fonksiyonel görev
da
belirlenmelidir.

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Elektronik
Bildirimler

Mart 2017
ustos 2017

DESK 'nin misyonunun bilinirli ini
ve etkilili ini art rmak
hedeflenmi tir.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

Tüm Birimler

1-Görev
Da m
emalar
2-Genelge

Haziran 2017

DESK 'nin daha fonksiyonel ve
kurumsal bir yap ya kavu turulmas
amaçlanmaktad r.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

Kamu ç Kontrol
Standart
Standard ve Genel
Kod No
art
KOS 2

Mevcut Durum

Misyon, organizasyon yap
yap olu turulmal r.

darenin ve birimlerinin
organizasyon
yap , temel yetki ve
sorumluluk
da
, hesap
KOS 2.5
verebilirlik ve uygun
raporlama ili kisini
gösterecek ekilde
olmal r.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
birli i
Çal ma grubu üyeleri Yap lacak Birim

ve görevler: darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tan mlar yaz

ç Kontrol Güvence Beyan ,
dare Faaliyet Raporu,
Performans Program ,
Mali Durum ve Beklentiler
Raporu makul güvence ile
uygulanmaktad r. daremiz birim
baz nda Yönetmelik ve
Yönergeler ç kar lm r.

darenin yöneticileri,
faaliyetlerin
yürütülmesinde hassas
görevlere ili kin
KOS 2.6
prosedürleri belirlemeli
ve personele
duyurmal r.

daremizin Hassas Görevleri
tan mlanm r.
Hassas Görev Belirleme Tespit
Formu,
Birim Hassas Görevler Listeleri
belirlenmi tir.

Her düzeydeki yöneticiler
verilen
görevlerin sonucunu
KOS 2.7 izlemeye yönelik
mekanizmalar
olu turmal r.

Birim Yönergeleri,
Birim Yönetmelikleri,
Kamu Hizmetleri Standartlar
olu turulmu tur.

KOS 2.5.1

daremiz temel yetki ve sorumluluk
da
, Hesap
verebilirlik ve uygun raporlama ili kisini
gösterecek
ekilde güncel tutulacakt r.

KOS 2.6.1

daremiz Hassas Görevler listesi
güncellenerek,
lem Süreci Ak emalar
olu turulacakt r.

KOS 2.7.1

Buna yönelik Birim Yönergeleri,
Birim Yönetmelikleri,
Kamu Hizmetleri Standartlar revize
edilecek olup,
girdi-ç kt sonuç ili kisine dair uygun
takip raporlama
mekanizmalar olu turulacakt r.

kt / Sonuç

Tamamlanma
Aç klama
Tarihi

olarak belirlenmeli, personele duyurulmal ve idarede uygun bir organizasyon

nsan Kaynaklar ve E itim
Dairesi
Ba kanl , Bilgi lem
Dairesi Ba kanl ,
Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl

nsan Kaynaklar ve E itim
Dairesi Ba kanl , Bilgi
lem Dairesi Ba kanl ,
Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ,
Kalite Yönetim ve Ar-Ge
ube Müdürlü ü,

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Bilgi lem Dairesi
Ba kanl

1-Deski web
sitesi
2- ç kontrol el
kitab

Hassas
Görevler ve
uygulama
prosedürleri

Raporlama
Mekanizmalar

Aral k 2017

darenin ve
birimlerinin hesap
verebilirlik ve uygun
rapor alabilecek
ekilde
te kilatlanmas
amaçlanm r.

Aral k 2017

darenin hassas
görevlerinin
belirlenmesi ve
prosedürlere
uygunlu unun
sa lanmas
amaçlanm r.

Aral k 2017

DESK 'nin daha
fonksiyonel ve
kurumsal bir yap ya
kavu turulmas
amaçlanmaktad r.

Standart
Kod No

KOS 3

KOS 3.1

KOS 3.2

KOS 3.3

KOS 3.4

Kamu ç Kontrol
Standard ve Genel art

Mevcut Durum

Eylem Kod
No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal ma
grubu üyeleri

birli i
Yap lacak
Birim

kt /
Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Personelin yeterlili i ve performans : dareler, personelin yeterlili i ve görevleri aras ndaki uyumu sa lamal , performans n de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik önlemler almal

nsan kaynaklar yönetimi, idarenin
657 Say Devlet Memurlar Kanunu, 4857
amaç ve hedeflerinin
Say
Kanunu, 4734 Say Kamu hale
gerçekle mesini
Kanun kapsam nda hizmet al
eklinde
sa lamaya yönelik olmal r.
personel çal maktad r.

darenin yönetici ve personeli
görevlerini etkin ve etkili bir
ekilde yürütebilecek bilgi,
deneyim ve yetene e sahip
olmal r.

657 Say Devlet Memurlar Kanunu,
Mahalli dareler Personelinin Görevde
Yükselme ve Unvan De ikli i Esaslar na
Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her
görev için en uygun personel
görevlendirilmektedir.

657 Say Devlet Memurlar Kanunu,
Mahalli dareler Personelinin Görevde
Mesleki yeterlili e önem verilmeli Yükselme ve Unvan De ikli i Esaslar na
ve her görev için en uygun
Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her
personel seçilmelidir.
görev için en uygun personel
görevlendirilmektedir.

Personelin i e al nmas ile
görevinde ilerleme ve
yükselmesinde liyakat ilkesine
uyulmal ve bireysel performans
göz önünde bulundurulmal r

657 Say Devlet Memurlar Kanunu,
Mahalli dareler Personelinin Görevde
Yükselme ve Unvan De ikli i Esaslar na
Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her
görev için en uygun personel
görevlendirilmektedir.

r.

KOS 3.1.1

Mahalli dareler Genel Müdürlü ü
Bireysel Performans
De erlendirme Yönetmeli i ile ilgili
çal malar yapmaktad r.
nsan Kaynaklar ve
Mahalli dareler Genel Müdürlü ü
itim Dairesi
‘nün yay nlayaca
Ba kanl
Performans Yönetmeli ine uygun
olarak nsan Kaynaklar
yönetimi yap lacakt r.

KOS 3.2.1

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

KOS 3.3.1

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

KOS 3.4.1

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

Tüm Birimler

Bireysel
Performans
Aral k 2017
De erlendirme
Yönetmeli i

Kurumda performans
de erlendirme
sisteminin geli tirilmesi
amaçlanm r.

Standart Kod
No
KOS 3

KOS 3.5

Kamu ç Kontrol Standard ve
Mevcut Durum
Genel art

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim veya
birli i
Çal ma grubu
Yap lacak Birim
üyeleri

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Personelin yeterlili i ve performans : dareler, personelin yeterlili i ve görevleri aras ndaki uyumu sa lamal , performans n de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik önlemler almal

Her görev için gerekli e itim ihtiyac
belirlenmeli, bu ihtiyac giderecek
itim faaliyetleri her y l planlanarak
yürütülmeli ve gerekti inde
güncellenmelidir.

KOS 3.5.1

Her y l birimlerden al nacak
talepler ve e itim ihtiyaç
analizi do rultusunda hizmet içi
itim plan
olu turulacakt r.

KOS 3.5.2

itim programlar sonunda
program n amac na hangi oranda
ula
n tespiti için anket vb.
ölçme ve de erlendirmeler
yap lacakt r.

Görevde yükselme esaslar na göre
çal malar yürütülmekte olup
personelin bireysel performans n
de erlendirilmesi için bir sistem
bulunmamaktad r. Bireysel
Performans De erlendirme
Yönetmeli i ç kar lacakt r.

KOS 3.6

Personelin yeterlili i ve performans
ba oldu u yöneticisi taraf ndan en az Personel Performans
lda bir kez de erlendirilmeli ve
De erlendirme Yönetmeli i
de erlendirme sonuçlar personel ile
bulunmamaktad r.
görü ülmelidir.

KOS 3.7

Performans de erlendirmesine göre
performans yetersiz bulunan
personelin performans geli tirmeye
yönelik önlemler al nmal , yüksek
performans gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmalar
geli tirilmelidir.

KOS 3.8

Personel istihdam , yer de tirme, üst
görevlere atanma, e itim, performans
de erlendirmesi, özlük haklar gibi
insan kaynaklar yönetimine ili kin
önemli hususlar yaz olarak
belirlenmi olmal ve personele
duyurulmal r.

Performans yükseltmeye yönelik
itimler verilmektedir.

KOS 3.6.1

Personel Performans Yönetmeli i
kar lacakt r.

KOS 3.7.1

Performans yetersiz bulunan
personelin, performans na
geli tirmeye yönelik önlemler
(hizmet içi e itim, profesyonel
destek verilmesi, yer de tirme
vb. ) al nacakt r.

Personel istihdam , özlük haklar ,
yer de tirme ve üst görevlere
KOS 3.8.1
atama ile ilgili çal malarda makul
güvence verilmektedir.

nsan kaynaklar yönetimine
ili kin hususlardaki de iklikler
(Personel istihdam , özlük haklar ,
yer de tirme ve üst görevlere
atama vb. ) personele ileti im
araçlar ile duyurulacakt r.

nsan Kaynaklar ve
itim
Dairesi Ba kanl

nsan Kaynaklar ve E itim
Dairesi Ba kanl

Tüm Birimler

Tüm Birimler

nsan Kaynaklar ve E itim
Tüm Birimler
Dairesi Ba kanl

Tüm Birimler

nsan Kaynaklar ve
itim Dairesi Ba kanl

nsan Kaynaklar ve
itim Dairesi
Ba kanl

Tüm Birimler

1-E itim Plan
2-E itim htiyaç
Analizi

1-Anket
Sonuçlar
2-E itim
Sonuçlar Analizi

1-Performans
De erlendirme
Formu
2-Performans
Kriterleri

1-Yaz malar
2-E itim
Programlar
3-E itim Notlar
4-Kat mc
Listesi

Aral k 2017

Aral k 2017

r.

DESK 'nin insan
kaynaklar n i
yapma kapasite
ve becerilerinin
artt lmas
amaçlanmaktad r.

DESK 'nin insan
kaynaklar n i
yapma kapasite
ve becerilerinin
artt lmas
amaçlanmaktad r.

Aral k 2017

DESK 'nin
performans
de erleme
sisteminin
geli tirilmesi
amaçlanm r.

Aral k 2017

Kurumda
performans
de erleme
sisteminin
geli tirilmesi
amaçlanm r.

1-Yaz malar,
2-E itim Raporu
3.Genelge,
4. nternet
Aral k 2017
duyurusu,
4 E-posta

DESK 'nin nsan
Kaynaklar
Yönetim
Politikas
olu turulmas
amaçlanmaktad r.

Standart Kod Kamu ç Kontrol Standard
Mevcut Durum
No
ve Genel art
KOS 4

Yetki Devri: darelerde yetkiler ve yetki devrinin s
yap lmal r.

KOS 4.1

Birimler esas al narak
Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl
ak süreçlerindeki imza ve onay düzenlenen i ak
mza ve onay mercileri i ak
kalite Yönetim ve Ar-Ge ube
mercileri belirlenmeli ve personele emalar n baz lar nda KOS 4.1.1 emalar üzerinde gerekti inde
Müdürlü ü
duyurulmal r.
onay mercileri
güncellenecektir.
belirlenmi tir.

KOS 4.2

Yetki devirleri, üst yönetici
taraf ndan belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen yetkinin
rlar gösterecek ekilde yaz
olarak belirlenmeli ve ilgililere
bildirilmelidir.

KOS 4.3

Yetki devri, devredilen yetkinin
önemi ile uyumlu olmal r.

Yetki ve imza devrine
ili kin ilke ve esaslar
aç k ve net bir ekilde
belirlenmi ' mza
Yetkileri Yönergesi ''
üst yönetici onay ile
yay nlanm r.

birli i
Yap lacak
Birim

Eylem Öngörülen Eylem veya Sorumlu Birim veya Çal ma
Kod No Eylemler
grubu üyeleri
rlar aç kça belirlenmeli ve yaz

4.2.1 de öngörülen eylem ile
olu turulacak genelge
tasla nda bu konu da
aç kl kla belirtilecektir.

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate al narak yetki devri

,

mza yetkileri yönergesi her
l gözden geçirilerek
nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi
KOS 4.2.1 gerekti inde de tirilecek ve
Ba kanl ,
de iklikler ilgililere
duyurulacakt r.

Yöneticiler için yetki
devri yaz olarak
yap lmakta ve üst
yöneticiye bilgi
verilmektedir.
KOS 4.3.1
Yetkiye devralan n
devredenin niteliklerini
ta mas na dikkat
edilmektedir.

kt / Sonuç

Üst yönetim,
Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl
nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi
Ba kanl

1- Ak emas
Tüm Birimler 2-Duyurular

1- mza Yetkileri
Yönergesi
Tüm Birimler
2-Tebli Yaz lar

,

1- Yönerge
2- Tebli
Tüm Birimler
3- Yaz lar

Aral k 2017

ak lar ve
süreçlerin verimli hale
getirilmesi
amaçlanmaktad r.

Aral k 2017

DESK 'deki yetki ve
sorumluluklar n net
olarak belirlenip tüm
çal anlar taraf ndan
bilinmesi
sa lanacakt r.

Haziran 2017

DESK 'deki yetki ve
sorumluluklar n net
olarak belirlenip tüm
çal anlar taraf ndan
bilinmesi
sa lanacakt r.

Standart Kod
No

Kamu ç Kontrol
Mevcut Durum Eylem Kod No
Standard ve Genel art

Öngörülen
Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal ma grubu
üyeleri

KOS 4

Yetki Devri: darelerde yetkiler ve yetki devrinin s
yap lmal r.

KOS 4.4

Yetki devredilen personel
görevin gerektirdi i bilgi,
deneyim ve yetene e sahip
olmal r.

DESK 'de kapsaml
yetki devri
KOS 4.4.1
çal mas
yap lmam r.

Yetki devredilen
personelin ta mas
gereken asgari
kriterler tespit
edilecektir.

KOS 4.5

Yetki devredilen personel,
yetkinin kullan na ili kin
olarak belli dönemlerde yetki
devredene bilgi vermeli, yetki
devreden ise bu bilgiyi
aramal r.

Yetki devredilen,
yetkisini kulland
süre içerisinde
gerçekle tirmi
oldu u önemli
faaliyetler ile ilgili
olarak yöneticiye
bilgi sunmaktad r.

Üst yönetim,
Bu arta yönelik
Strateji Geli tirme Dairesi
mevcut durum yeterli
Ba kanl , nsan
güvence sa lad ndan
Kaynaklar ve E itim
eylem
Dairesi Ba kanl
öngörülmemektedir.

KOS 4.5.1

rlar aç kça belirlenmeli ve yaz

birli i Yap lacak
Birim

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate al narak yetki devri

Üst yönetim,
Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ,
Tüm Birimler
nsan Kaynaklar ve E itim
Dairesi Ba kanl

Tüm Birimler

1-Kriterler
listesi

1.Raporlama
çizelgesi
2.Raporlama
gereklilik
kriterleri
3.Rapor
formatlar

Aral k 2017

Aral k 2017

DESK 'deki yetki ve
sorumluluklar n net olarak
belirlenip tüm çal anlar
taraf ndan bilinmesi
sa lanacakt r.

Bu arta yönelik olarak
mevcut durum yeterli
güvence sa lamaktad r.

2- R SK DE ERLEND RME
Standart
Kod No

Kamu ç Kontrol Standard ve Genel
art

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal ma
grubu üyeleri

birli i
Yap lacak
Birim

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

RDS 5

Planlama ve Programlama: dareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunlar gerçekle tirmek için ihtiyaç duyduklar kaynaklar içeren plan ve programlar
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunlu unu sa lamal r.

RDS 5.1

dareler, misyon ve vizyonlar
olu turmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslar ölçmek, izlemek ve
de erlendirmek amac yla kat mc yöntemlerle
stratejik plan haz rlamal r.

Genel Müdürlü ümüz payda analizi
çal malar sonucunda, vizyon, misyon,
stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015 - RDS 5.1.1
2019 Stratejik Plan haz rlanm , Genel
Kurul onay yla yürürlü e girmi tir.

RDS 5.2

dareler, yürütecekleri program, faaliyet ve
projeleri ile bunlar n kaynak ihtiyac ,
performans hedef ve göstergelerini içeren
performans program haz rlamal r.

DESK , yürütece i, program,
faaliyet ve projeleri ile bunlar n kaynak
ihtiyac , performans hedef ve
göstergelerini içeren kurum performans
program haz rlanmaktad r

Genel Müdürlü ümüzün bütçesi,
performans program nda yer alan veriler
do rultusunda haz rlanmaktad r.

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Performans Program Haz rlama ve
Bütçe Haz rlama ekiplerinin ortak ve
zamanl çal mas sa lanacakt r.
Strateji Geli tirme
Personele Bütçe, Performans Program Dairesi Ba kanl
vs. konularda e itim verilecektir.

RDS 5.3

dareler, bütçelerini stratejik planlar na ve
performans programlar na uygun olarak
haz rlamal r.

RDS 5.4

Genel Müdürlü ümüzde faaliyetler,
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik
stratejik planda yer alan amaç ve hedefler
plan ve performans program yla belirlenen amaç
do rultusunda belirlenmekte ve ilgili
RDS 5.4.1
ve hedeflere
mevzuat na uygun olarak
uygunlu unu sa lamal r.
gerçekle tirilmektedir

Yöneticiler birimlerine ait
faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik
plan ve performans program yla
belirlenen amaç ve hedeflere ula mak
için 3’er ayl k dönemler halinde
kontrollerini yapacaklard r. Bununla
ilgili yaz m yapt lacakt r.

RDS 5.5

Stratejik hedefler çerçevesinde birimlere
Yöneticiler, görev alanlar çerçevesinde idarenin özel hedefler belirlenmi olup performans
hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve program nda bu hedeflere yer verilmi tir. RDS 5.5.1
Hedef tablosunun bulundu u verilere
personeline duyurmal r.
internet sitesinden ula labilmektedir.

darenin misyon, vizyon ve stratejik
plan çerçevesinde beklentilerin ve bu
beklentilere yönelik olarak olu turulan Strateji Geli tirme
birime özel hedeflerin, görev ve
Dairesi Ba kanl
sorumluluklar personele bildirilmesi
sa lanacakt r.

RDS 5.6

darenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik,
ölçülebilir, ula labilir, ilgili ve süreli olmal r.

Performans program nda hedeflere yer
verilmi tir.

RDS 5.6.1

olu turmal ve duyurmal ,

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Strateji
Performans Program nda hedeflerin
Geli tirme Dairesi
RDS 5.2.1 gerçekle ip gerçekle meyece i kontrol
Ba kanl
edilecektir.

RDS 5.3.1

Hedefler, veri tutulmas na olanak
sa layan, ula labilir ve ölçüm
sonuçlar ,ilgili kriterler
de erlendirilebilir ekilde
haz rlanmal r.

Aç klama

Strateji Geli tirme
Dairesi Ba kanl ,
Bilgi lem Dairesi
Ba kanl

Strateji Geli tirme
Dairesi Ba kanl

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

1-Birim
Performans
Program
2-DESK
Performans
Program

1-Toplant
Tutanaklar
2-E itim

1-De erlendirme
Toplant lar 2Rapor

Kas m 2017

Deski 2018 y
Performans Program
Genel Kuruluna
sunulacakt r.

Ekim 2017

Performans Program na
uyumlu olarak haz rlanan
Çok Y ll Bütçe Genel
Kurulun Kas m Ay
Toplant na
sunulmaktad r.

Aral k 2017

DESK 'nin planl ve
programl hizmet üretme
kapasitesinin
geli tirilmesi
amaçlanm r.

1-Birim Hedefleri
2-Bilgilendirme
Ekim 2017
Toplant lar

Performans
Program

Sürekli

DESK 'nin planl ve
programl hizmet üretme
kapasitesinin
geli tirilmesi
amaçlanm r.

DESK 'nin planl ve
programl hizmet üretme
kapasitesinin
geli tirilmesi
amaçlanm r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard
Kod No ve Genel art

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal ma
grubu üyeleri

birli i
Yap lacak
Birim

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

RDS 6

Risklerin belirlenmesi ve de erlendirilmesi: dareler, sistemli bir ekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekle mesini engelleyebilecek iç ve d
de erlendirmeli ve al nacak önlemleri belirlemelidir.

RDS 6.1

Risklerin
belirlenmesi
ve
de erlendirilmesi: dareler, sistemli
bir ekilde analizler yaparak amaç ve
hedeflerinin
gerçekle mesini
engelleyebilecek iç ve d riskleri
tan mlayarak de erlendirmeli ve
al nacak önlemleri belirlemelidir.

ç kontrol sistemi çal malar
ba lam r.
Birimlerin riskleri gözden
geçirilmi tir.

RDS 6.1.1

dare risk koordinatörü, birim ve
alt birim risk sorumlular
taraf ndan y lda en az bir kez
RDS 6.2.1
olmak üzere risk analizi
toplant lar yap lm ve riskler
belirlenmi tir.

RDS 6.2

dareler, her y l sistemli bir ekilde
amaç ve hedeflerine yönelik riskleri
belirlemelidir.

RDS 6.3

Risklere kar bir eylem plan
bulunmamaktad r. Birim
Risklerin gerçekle me olas
ve
risklerine kar birim risk
muhtemel etkileri y lda en az bir kez
RDS 6.3.1
sorumlular taraf ndan al nacak
analiz edilmelidir.
önlemler konusunda çal ma
yap lmam r.

dare risk koordinatörü ve
birim ve alt birim risk
sorumlular taraf ndan
DESK ’nin amaç ve
hedeflerine yönelik riskler
belirlenerek üst yönetime
rapor edilecektir.

dare risk koordinatörü,
birim ve alt birim risk
sorumlular taraf ndan y lda
en az bir kez risk analizi
toplant yap lacakt r.

dare risk
koordinatörü/ Birim
veya alt birim risk
sorumlular ,
Strateji Geli tirme
Dairesi Ba kanl

dare risk
koordinatörü/ Birim
veya alt birim risk
sorumlular , Strateji
Geli tirme Dairesi
Ba kanl

dare risk
koordinatörü/ Birim
Gerçekle tirilen risk
veya alt birim risk
analizlerine kar görev
sorumlular ,
eylem plan olu turulacakt r.
Strateji Geli tirme
Dairesi Ba kanl

Tüm Birimler

1-Grup odak
toplant lar
2-Toplant
tutanaklar
3-Risk analiz
raporu

Tüm Birimler

1-Risk
De erlendirme
Raporu

Tüm Birimler

1-Risk Eylem
Plan

riskleri tan mlayarak

Aral k 2017

DESK 'de risk odakl bir iç kontrol
ortam olu turarak, Stratejik Planda
belirlenen amaçlara ula mak
hedeflenmi tir.

Aral k 2017

DESK 'de risk odakl bir iç kontrol
ortam olu turarak, Stratejik Planda
belirlenen amaçlara ula mak
hedeflenmi tir.

Aral k 2017

DESK 'de risk odakl bir iç kontrol
ortam olu turarak, Stratejik Planda
belirlenen amaçlara ula mak
hedeflenmi tir.

Kamu ç Kontrol
Standart
Standard ve Genel
Kod No
art
KFS7

KFS 7.1

Mevcut Durum

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

birli i
Yap lacak
Birim

kt /
Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: dareler, hedeflerine ula may amaçlayan ve riskleri kar lamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamal

Her bir faaliyet ve riskleri
için uygun kontrol strateji ve
yöntemleri (düzenli gözden
geçirme, örnekleme yoluyla
kontrol,
kar la rma,
onaylama,
raporlama,
koordinasyon, do rulama,
analiz etme, yetkilendirme,
gözetim, inceleme, izleme
v.b.)
belirlenmeli
ve
uygulanmal r.

KFS 7.1.1

KFS 7.1.2

KFS 7.2

KFS 7.3

Kontrol
faaliyetleri,
varl klar n
dönemsel
kontrolünü ve güvenli inin
sa lanmas kapsamal r.

Belirlenen
kontrol
yönteminin maliyeti beklenen
fayday a mamal r.

Harcama Birimleri faaliyetlerine ve
risklerine ili kin uygulama kontrol
yöntemleri yaz ekilde
tan mlanacakt r. süreçlerinde i ak
emalar üzerinde kontrol aktiviteleri
gösterilecektir.

Tüm Birimler

Yöneticiler ve çal anlar yapt klar çal ma ve
aktivitelerde kontrol faaliyetlerini
gerçekle tirmektedirler. Riskler için kontrol stratejileri
yaz olarak belirlenmemi tir.

Kontroller, gerekli hallerde,
Kontrollerin büyük k sm süreç kontrolu ve i lem
lem öncesi kontrol, süreç
sonras kontrollerden olu maktad r. lem öncesi yayg n
kontrolü ve i lem sonras
olarak kullan lmamaktad r.
kontrolleri de kapsamal r.

KFS 7.4

Eylem Kod No

Sorumlu
Birim veya
Çal ma
grubu üyeleri

Muhasebe Kay tlar , ta r ve ta nmazlarla ilgili
envanter kay tlar tutulmaktad r.
Tüm birimlerinin belirlenen periyotlar içerisinde,
varl klar n güvenli ini de kapsayacak ekilde tespit ve
say mlar yap lmaktad r.

ç Kontrol sistemi kurulmu tur

KFS 7.2.1

KFS 7.3.1

KFS 7.4.1

Riskler belirlenmi Risk Kütü ü
olu turulmu tur. Buna yönelik revize
lemleri yap lacakt r.

Kontrollüklerin i lem öncesi ve
sonras süreç kontrollerini de
kapsayacak ekilde yap lacakt r.

Bu arta yönelik mevcut durum yeterli
güvence sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik mevcut durum yeterli
güvence sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Tüm Birimler

Tüm Birimler

ç Denetim
Birimi,
Strateji
Geli tirme
Dairesi
Ba kanl

ç Denetim
Birimi,
Strateji
Geli tirme
Dairesi
Ba kanl

ç Denetim
Birimi,
Strateji
Geli tirme
Dairesi
Ba kanl

1- Kontrol
Faaliyetleri
Listesi

1-Birim
riskleri
listesi
2-Risk
kütü ü

1-Denetim
raporlar

Aç klama

r.

Aral k 2017

DESK faaliyetlerinin risk odakl
kontrol süreçleriyle yürütülmesi
amaçlanm r.

Aral k 2017

DESK faaliyetliyetlerinin risk odakl
kontrol süreçleriyle yürütülmesi
amaçlanm r.

Aral k 2017

Kontrol faaliyetlerinin riskleri
önleyecek nitelikte olmas
amaçlanm r.

Her y n Aral k
Ay nda

Aral k 2017

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.
Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard ve
Kod No Genel art

KFS8

KFS 8.1

KFS 8.2

KFS 8.3

Eylem
Kod No

Mevcut Durum

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal ma grubu
üyeleri

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: dareler, faaliyetleri ile mali karar ve i lemleri için gerekli yaz
personelin eri imine sunmal r.

dareler, faaliyetleri ile mali karar ve
lemleri hakk nda yaz
prosedürler
belirlemelidir.

Faaliyetler ile mali karar ve
lemler, ilgili mevzuat
hükümlerine göre
gerçekle tirilmektedir.
Birimlerin önemli faaliyetleri ile
mali karar ve i lemlerinin
gerçekle tirilmesine ili kin yaz
prosedürlere ihtiyaç
duyulmaktad r.

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet
süreçlerinin tüm a amalar
veya mali karar ve i lemin ba lamas ,
ve dokümantasyonunu
uygulanmas
ve
sonuçland lmas
gösterecek ekilde tasarlanm
amalar kapsamal r.

KFS 8.1.1

KFS 8.2.1
r.

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel,
kapsaml , mevzuata uygun ve ilgili personel Prosedürler ve ilgili dokümanlar
bulunmamaktad r
taraf ndan anla labilir
ve ula labilir olmal r.

KFS 8.3.1

Daire Ba kanl klar n zorunlu
ihtiyaçlar için kullanacaklar
do rudan temin, avans ve bütçe
genelgesi yay nlanacakt r.

süreçlerinin tüm a amalar ve
dokümantasyonunu gösterecek
ekilde tasarlanan i ak süreçleri
revize edilen i lem
süreçleriyle uyumlu olacak ekilde
güncellenmesi yap lacakt r.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
her faaliyet, mali karar ve i lemin
onaylanmas i ak emalar
do rultusunda farkl personeller
taraf ndan yap lmas sa lanacakt r.

birli i
Yap lacak
Birim

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

prosedürleri ve bu alanlara ili kin düzenlemeleri haz rlamal , güncellemeli ve ilgili

Üst Yönetim,
Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ve Bilgi i lem
Dairesi Ba kanl , Kalite
Yönetim ve Ar-Ge ube
Müdürlü ü

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ,
Bilgi lem Dairesi
Ba kanl ,
Kalite Yönetim ve Ar-Ge
ube Müdürlü ü

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl ve Bilgi i lem
Dairesi Ba kanl ,
Kalite Yönetim ve Ar-Ge
ube Müdürlü ü

Tüm Birimler

Yaz
prosedürler

Aral k 2017

DESK 'nin tüm mali i lemlemlerini
kapsayan bir mali i lemler sürecinin
olu turulmas hedeflenmektedir.

Tüm Birimler

lgili Elektronik
kay tlar

Haziran 2017

Kurumun tüm mali i lemlerini
kapsayan bir mali i lemler sürecinin
olu turulmas hedeflenmektedir.

Tüm Birimler

Güncel
Prosedürler ve
ilgili elektronik
kay tlar

Aral k 2017

Tüm i ve i lemlerin süreç bazl
yönetilmesi amaçlanm r.

Standart Kamu
ç
Kontrol
Kod No Standard ve Genel art

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu
Birim veya
Çal ma
grubu üyeleri

birli i Yap lacak
Birim

kt / Sonuç

Tamamlan
ma Tarihi

Aç klama

KFS9

Görevler ayr
:Hata, eksiklik, yanl k, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve i lemlerin onaylanmas , uygulanmas , kaydedilmesi ve kontrol edilmesi
görevleri personel aras nda payla
lmal r.

KFS 9.1

Her faaliyet veya mali karar ve
lemin onaylanmas , uygulanmas ,
kaydedilmesi ve kontrolü görevleri
farkl
ki ilere verilmelidir.

KFS 9.2

Personel say
n yetersizli i
nedeniyle görevler ayr
ilkesinin
tam
olarak
uygulanamad idarelerin
yöneticileri risklerin fark nda
olmal ve gerekli önlemleri
almal r.

Her faaliyet veya mali karar
ve i lemin onaylanmas ,
kaydedilmesi ve kontrolü
görevleri dolay farkl
personeller taraf ndan
yap lmaktad r.

Görevler ayr
ilkesi tam
olarak uygulanamamaktad r.

9.1.1

Bu arta yönelik mevcut durum yeterli güvence
sa lad ndan eylem öngörülmemektedir.

9.2.1

Personel yetersizli i nedeniyle görevler ayr
ilkesinin tam olarak uygulanamad durumlarda,
kar la lacak risklerin azalt lmas na yönelik gerekli
önlemler, Üst yönetim ve birim yöneticileri
taraf ndan al nacakt r.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Üst yönetim ve
tüm birimler

Tüm Birimler

1-Personel
görevlendirme
yaz lar

Aral k 2017

Kurum faaliyetlerinin
do ru, etkin ve yürürlükteki
yasalara uygun yürütülmesi
amaçlanmaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard
Kod No ve Genel art
KFS10

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal ma grubu
üyeleri

birli i
Yap lacak
Birim

kt /
Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Hiyerar ik kontroller:Yöneticiler, i ve i lemlerin prosedürlere uygunlu unu sistemli bir ekilde kontrol etmelidir.

ve lemlerin uygun yürütülüp
yürütülmedi i yöneticiler taraf ndan
periyodik aral klarla kontrol edilmesi
amac yla i ve i lemler için paraf
yapmak suretiyle kontroller
yap lmaktad r.

KFS 10.1

Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve
sürekli bir ekilde uygulanmas için
gerekli kontrolleri yapmal r.

KFS 10.2

Yöneticiler i ve i lemleri amaçlara
Yöneticiler, personelin i ve i lemlerini göre izlemek ve onaylamaktad r. Hata
izlemeli ve onaylamal , hata ve
ve usulsüzlüklerle ilgili gerekli
usulsüzlüklerin giderilmesi için
talimatlar vermektedir.Baz
gerekli talimatlar vermelidir.
süreçlerdeki yönetici kontrollerinin
geli tirilmesi gerekmektedir.

KFS 10.1.1

Bu arta yönelik mevcut durum yeterli
güvence sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Kontroller uygulanmaktad r. Genel
leyi i temsil edecek bir örnekleme
KFS 10.2.1 üzerinden sistematik olarak kontrolleri
gerçekle tirecek ve birim kontrol
listesi olu turacaklard r.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Üst yönetim ve tüm
birimler

Tüm Birimler

1-Dönemsel
raporlama

Aral k 2017

Tüm kurum genelinde
süreç kontrol standartlar
geli tirilmesi
hedeflenmektedir.

Standart Kamu
ç
Kontrol
Kod No Standard ve Genel art

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
birli i
veya Çal ma
Yap lacak Birim
grubu üyeleri

KFS11

Faaliyetlerin süreklili i: dareler, faaliyetlerin süreklili ini sa lamaya yönelik gerekli önlemleri almal

KFS 11.1

Kritik görevler ile personel aç
nedeniyle hizmette aksama
Personel yetersizli i, geçici veya
DESK genelinde gerçekle tirilen tüm
ya anabilecek görevler
sürekli olarak görevden ayr lma,
faaliyetler gözden geçirilerek, kritik
tan mlanarak, bu pozisyonlarda
yeni bilgi sistemlerine geçi ,
öneme sahip olanlar n belirlenmesi, bu
görevli personelin yedekleri
yöntem
veya
mevzuat
faaliyetlerin süreklili ini tehdit eden KFS 11.1.1
belirlenecektir. Di er personelin
de iklikleri ile ola anüstü
faktörler analiz edilerek gerekli
faaliyetleri ö renmesini
durumlar gibi faaliyetlerin
organizasyonun yap lmas ve
sa layacak tedbirler al nacakt r.
süreklili ini etkileyen nedenlere
tedbirlerin al nmas gerekmektedir
Belirli dönemlerde personel görev
kar gerekli önlemler al nmal r.
de ikli i yap lmas sa lanacakt r.

KFS 11.2

Gerekli hallerde usulüne uygun
Gerekli hallerde usulüne uygun
olarak
vekil
personel
hiyerar ik yap ya uygun vekil personel KFS 11.2.1
görevlendirilmelidir.
görevlendirmesi yap lmaktad r.

KFS 11.3

Görevinden ayr lan personelin, i
veya i lemlerinin durumunu ve
gerekli belgeleri de içeren bir
rapor haz rlamas ve bu raporu
görevlendirilen
personele
vermesi yönetici taraf ndan
sa lanmal r.

Bununla ilgili yaz bir prosedür
bulunmamaktad r.

KFS 11.3.1

Eylem öngörülmemektedir.

Görevinden ayr lan ki ilerin
teslim etmesi gerekli (kullan
ifreleri, demirba lar gibi) tüm
bilgi ve belgeler için bir form
haz rlanacak, bu form ilgili
birimlere onaylat larak teslim
al nacakt r.

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Aral k 2017

DESK faaliyetlerinin
süreklili ini devam ettirecek
bir yap olu turulmas
hedeflenmi tir.

Aral k 2017

DESK faaliyetlerinin
süreklili ini devam ettirecek
bir yap olu turulmas
hedeflenmi tir.

Aral k 2017

DESK faaliyetlerinin
süreklili ini devam ettirecek
bir yap olu turulmas
hedeflenmi tir.

r.

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

1-Kilit personel
listeleri

Tüm Birimler

1-Görevlendirme
üst yaz lar

Tüm Birimler

1-Göreve yeni
atanan personele
verilecek olan i
özeti doküman

Kamu
ç Kontrol
Standart
Standard ve Genel
Kod No
art

KFS12

KFS 12.1

KFS 12.2

KFS 12.3

Mevcut Durum

Eylem Kod
No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu
Birim
veya
Çal ma
grubu
üyeleri

birli i
Yap lacak
Birim

kt / Sonuç

Tamaml
anma
Tarihi

Aç klama

Aral k
2017

Bilgi sisteminin
faaliyetlerin yürütülmesinde
verimli ve etkin olarak
kullan lmas
amaçlanmaktad r.

Aral k
2017

Bilgi sisteminin
faaliyetlerin yürütülmesinde
verimli ve etkin olarak
kullan lmas
amaçlanmaktad r.

Bilgi sistemleri kontrolleri: dareler, bilgi sistemlerinin süreklili ini ve güvenilirli ini sa lamak için gerekli kontrol mekanizmalar geli tirmelidir.

Bilgi
sistemlerinin
süreklili ini ve güvenilirli ini
sa layacak kontroller yaz
olarak belirlenmeli ve
uygulanmal r.

Bilgi sistemine veri ve bilgi
giri i ile bunlara eri im
konusunda yetkilendirmeler
yap lmal ,
hata
ve
usulsüzlüklerin önlenmesi,
tespit
edilmesi
ve
düzeltilmesini sa layacak
mekanizmalar
olu turulmal r.

dareler bili im yöneti imini
sa layacak mekanizmalar
geli tirmelidir.

KFS 12.1.1

DESK bilgi sistem envanteri
kart larak, sistemin süreklili ini ve
güvenilirli ini sa layacak kontrol
mekanizmalar yaz olarak
belirlenecektir ve uygulanacakt r.

Bilgi lem
Dairesi
Ba kanl

KFS 12.1.2

DESK içinde bilgi güvenli i
politikas ve uygulama prosedürleri
dokümanlar üst yöneticiye veya üst
yönetici yard mc na
onaylat lacakt r.

Bilgi lem
Dairesi
Ba kanl

Bilgi sistemlerinin güvenlik ve güvenilirli ini
sa layacak yaz prosedürler belirlenmemi tir. Bilgi
sistemleri kontrolü yeterince yap lamamaktad r.

Bilgi sistemlerine bilgi ve veri giri i bunlara eri im için
kullan baz nda s rl yetkilendirmeler yap lm r.
Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek ekilde Bilgi
lem Dairesi Ba kanl ile i birli i içerisinde veri bilgi
giri i ve bunlara eri im konusunda yetkilendirme
lemlerini yapm r. (EBYS Sistemi, e-SGB, KBS v.b.)

DESK 'nin bili im yönetimini sa layacak donan mve
yaz m mekanizmalar nda meydana gelen de iklikler
ve yenilikler ile ilgili Bilgi lem Dairesi Ba kanl
koordinasyonunda birimler bilgilendirilecektir.

KFS 12.2.1

KFS 12.3.1

Tüm Birimler

Tüm Birimler

1-Bilgi i lem raporu

1-Onayl prosedürler

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bilginin etkin bir ekilde
payla lmas için donan m, yaz m
ve ileti im altyap geli tirilecektir.

Bilgi lem
Dairesi
Ba kanl

Üst Yönetim, Tüm
Müdürler ve
Personel

1-Bilgilendirme
çal malar na ili kin
dökümanlar,
2-Yaz m ve altyap
sa lanmas

Aral k
2017

Bilgi sisteminin
faaliyetlerin yürütülmesinde
verimli ve etkin olarak
kullan lmas
amaçlanmaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard ve
Kod No Genel art

S13

S 13.1

S 13.2

S 13.3

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Bilgi ve ileti im: dareler, birimlerinin ve çal anlar n performans n izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sa
sa lanmas amac yla uygun bir bilgi ve ileti im sistemine sahip olmal r.

ç yaz malar, Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS) ve e-posta sistemiyle bilgi ve belge ak
sa lanmaktad r. Ancak daha verimli ve etkin
darelerde, yatay ve dikey iç ileti im ile
kullan ma yönelik çal ma yap lmal r. Ayr ca
ileti imi kapsayan etkili ve sürekli bir mevcut Kurumsal E-Posta yönetim sistemi ile düzenli
bilgi ve ileti im sistemi olmal r.
bir ekilde ileti im sa lanmaktad r.
E- mza uygulamas na geçilmi tir. Tüm personelin
Kurumsal E-postay kullanmas sa lanm r.

Yöneticiler ve personel, görevlerini
yerine getirebilmeleri için gerekli ve
yeterli bilgiye zaman nda ula abilmelidir.

Bilgiler do ru, güvenilir, tam, kullan
ve anla labilir olmal r.

Özellikle yasal yükümlülüklerin zaman nda yerine
getirilebilmesi için birimlerin birbirlerinin üretti i
bilgi ve belgelerin eksiksiz ak
n sa lanmas
konusunda aksakl klar ya anabilmektedir.

Birimler aras bilgi ve belge ak nda hata/eksiklikler
ya anabilmektedir. Bu hususta geli tirilmesi gereken
alanlar mevcuttur.

birli i
Sorumlu Birim
veya Çal ma Yap laca
grubu üyeleri k Birim

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

kt /
Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

kl bir ekilde i leyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin

S 13.1.1

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence sa lad ndan
eylem öngörülmemektedir.

S 13.2.1

Yönetici ve personelin görevlerini
yerine getirebilmeleri için
gereksinim duyduklar her türlü
mevzuat ile i , i lem, yönerge ve
talimatlar n kategorize edilerek
intranet üzerinden eri ilebilir hale
getirebilecek bir sistem
kurulacakt r.

S 13.3.1

Bilgilerin do ru, güvenilir, tam,
kullan ve anla labilir olmas
için birimlerin faaliyet alanlar ile
ilgili bilgilerin güncellenmesi
sa lanacakt r.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Bilgi lem Dairesi
Ba kanl ve Tüm
Birimler

Strateji
Geli tirme 1-Birimlerce
üretilen veriler
Dairesi
Ba kanl

Bilgi lem Dairesi
Ba kanl ve
Tüm Birimler

Strateji
Geli tirme 1-Birimlerce
Dairesi
üretilen veriler
Ba kanl

Aral k 2017

Aral k 2017

Kurum içi bilgi ve
ileti im ortam n
sa kl bir yap ya
kavu turulmas
amaçlanm r.

Kurum içi bilgi ve
ileti im ortam n
sa kl bir yap ya
kavu turulmas
amaçlanm r.

Sorumlu Birim
veya Çal ma
grubu üyeleri

Standart
Kod No

Kamu
ç
Kontrol
Standard ve Genel art

S13

Bilgi ve ileti im: dareler, birimlerinin ve çal anlar n performans n izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sa
memnuniyetin sa lanmas amac yla uygun bir bilgi ve ileti im sistemine sahip olmal r.

S 13.4

Yöneticiler ve ilgili personel,
performans program ve bütçenin
uygulanmas
ile
kaynak
kullan na ili kin di er bilgilere
zaman nda eri ebilmelidir.

S 13.5

Mevcut Durum

Mevcut yaz mlarla tüm bilgilere zaman yer k tlamas olmaks n eri im
sa lanmaktad r.

Yönetim bilgi sisteminin geli ime ihtiyaç
Yönetim bilgi sistemi, yönetimin
duyulan bölümleri vard r. Yönetim bilgi
ihtiyaç duydu u gerekli bilgileri sistemi son teknolojik geli melere uygun ve
ve raporlar üretebilecek ve
gereksinimlere ihtiyaç verecek hale
analiz yapma imkan sunacak
getirilerek DESK NET Projesi hayata
ekilde tasarlanmal r.
geçirilmi tir.

S 13.6

Yöneticiler, idarenin misyon,
vizyon ve amaçlar çerçevesinde
beklentilerini
görev
ve
sorumluluklar
kapsam nda
personele bildirmelidir.

S 13.7

darenin yatay ve dikey ileti im
sistemi personelin de erlendirme,
öneri
ve
sorunlar
iletebilmelerini sa lamal r.

nternet ve ntranet sitesinde ve faaliyet
raporlar nda kurumun misyon, vizyon ve
amaçlar tüm payda lara bildirilmi tir.
Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve
faaliyetler ile ilgili yönetim beklentilerinin
tüm personele aktar lmas için üst yönetim
taraf ndan bilgilendirme toplant lar
yap lm r.

Personel internet ve intranet arac
ile
görü ve önerilerini yöneticilere
iletebilmektedir.

Eylem Kod
No

S 13.4.1

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem öngörülmemektedir.

birli i Yap lacak
Birim

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

kl bir ekilde i leyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve

Bilgi lem Dairesi
Ba kanl ve Tüm
Birimler

Strateji Geli tirme
Dairesi Ba kanl

1-Bütçe ile
ilgili raporlar
2- Bütçe
gerçekle me
raporlar

Aral k 2017

Kurum içi bilgi ve
ileti im ortam n
sa kl bir yap ya
kavu turulmas
amaçlanm r.

S 13.5.1

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

13.6.1

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Sadece personelin sorun ve
önerilerinin görü ülece i
de erlendirme toplant lar
yap lacakt r.

Kurum içi bilgi ve
ileti im ortam n
sa kl bir yap ya
kavu turulmas
amaçlanm r.

S 13.7.1

Bilgi lem Dairesi
Ba kanl ve Tüm
Birimler

nsan Kaynaklar ve
itim Dairesi Ba kanl

1-Tutanaklar
2-Raporlar

Aral k 2017

Standart Kamu ç Kontrol Standard ve
Kod No Genel art

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal ma grubu üyeleri

birli i
Yap lacak Birim

S14

Raporlama: darenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçlar , saydaml k ve hesap verebilirlik ilkeleri do rultusunda raporlanmal

S 14.1

dareler, her y l, amaçlar , hedefleri,
stratejileri, varl klar , yükümlülükleri ve
performans programlar
kamuoyuna
aç klamal r.

S 14.2

dareler, bütçelerinin ilk alt ayl k uygulama
2016 y kurumsal mali durum ve
sonuçlar , ikinci alt aya ili kin beklentiler
beklentiler raporu internet sayfas nda
ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna
yay nlanm r.
aç klamal r.

S 14.3

Faaliyet sonuçlar ve de erlendirmeler idare
faaliyet raporunda gösterilmeli ve
duyurulmal r.

Performans ve Faaliyet Raporlar her
l düzenli olarak haz rlanmakta olup
internet sayfas nda kamuoyuna
aç klanmaktad r.

Faaliyetler düzenli olarak tüm
birimler taraf ndan yap lmaktad r.

S 14.1.1

S 14.2.1

S 14.3.1

S 14.4.1

S 14.4

Faaliyetlerin gözetimi amac yla idare içinde
yatay ve dikey raporlama a yaz olarak
belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve
faaliyetleriyle ilgili haz rlanmas gereken
raporlar hakk nda bilgilendirilmelidir.

Yaz olarak belirlenmi bir
raporlama a mevcut de ildir.
S 14.4.2

kt /
Sonuç

Tamaml
anma
Tarihi

r.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence sa lad ndan
eylem öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence sa lad ndan
eylem öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Bu arta yönelik mevcut durum
yeterli güvence sa lad ndan
eylem öngörülmemektedir.

Yatay ve dikey raporlama a
düzenlenecektir.

Yatay ve dikey raporlama
tablolar n birim intranet
sayfalar nda güncellenerek
yay nlanmas

Aç klama

Kalite Yönetim ve Ar-Ge ube
Müdürlü ü / Tüm Birimler

Kalite Yönetim ve ArGe ube Müdürlü ü / 1-Raporlar
Tüm Birimler

Aral k
2017

Bilgi lem Dairesi Ba kanl
Kalite Yönetim
Ar-ge ube Müdürlü ü

Kalite Yönetim
1- Onay
Ar-ge ube Müdürlü ü
2- ntranet
/ Tüm Birimler
Sayfas

Aral k
2017

,

Kurumda raporlama
sistemi olu turulmas
amaçlanmaktad r.

Kurumda raporlama sistemi
olu turularak güncel olarak takip
sistemi amaçlanmaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard ve Genel
Kod No art
S15

S 15.1

S 15.2

S 15.3

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal ma
grubu üyeleri

Kay t ve dosyalama sistemi: dareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil i ve i lemlerin kaydedildi i, s

Kay t ve dosyalama sistemi, elektronik
ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare
içi haberle meyi kapsamal r.

Kay t ve dosyalama sistemi kapsaml ve güncel
olmal , yönetici ve personel taraf ndan ula labilir
ve izlenebilir olmal r.

Kay t ve dosyalama sistemi, ki isel verilerin
güvenli ini ve korunmas sa lamal r.

fland

ld

birli i
Yap lacak
Birim
ve dosyaland

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

kapsaml ve güncel bir sisteme sahip olmal

r.

Elektronik Belge Yönetim
sistemi mevcut olup, ka t
ortam ndaki bilgilerin de
Elektronik Ar iv sistemine
aktar lmas çal mas devam
etmektedir. Ar iv Bilgi Yönetim
sistemi bulunmamaktad r.

S 15.1.1

Mevcut Otomasyon Sisteminde
ve Yönetim Bili im Sisteminde
yap lmaktad r.

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
S 15.2.1
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Mevcut Otomasyon Sisteminde
ve Yönetim Bili im Sisteminde
yap lmaktad r.

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
S 15.3.1
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Ar iv dokümantasyon
sistemi kurulacakt r.

Tüm Birimler

Tüm Birimler

1-Digital Veriler

Aral k 2017

Kurumda yaz ma ve
ar iv sisteminin
tamam yla elektronik
ortama ta nmas
amaçlanmaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard
Kod No ve Genel art
S15

S 15.4

S 15.5

S 15.6

Mevcut Durum

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
birli i
Çal ma grubu üyeleri Yap lacak Birim

Kay t ve dosyalama sistemi: dareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil i ve i lemlerin kaydedildi i, s

Kay t ve
belirlenmi
olmal r.

dosyalama sistemi
standartlara uygun

Gelen ve giden evrak zaman nda
kaydedilmeli, standartlara uygun bir
ekilde s fland lmal ve ar iv
sistemine uygun olarak muhafaza
edilmelidir.

darenin i ve i lemlerinin kayd ,
fland lmas , korunmas ve
eri imini de kapsayan, belirlenmi
standartlara uygun ar iv ve
dokümantasyon
sistemi
olu turulmal r.

S 15.4.1
Ba bakanl k Standart
Dosya Plan Genelgesi
2005/7,
Devlet Ar iv Hizmetleri
Hakk nda Yönetmelik,
Resmi yaz malarda
Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakk nda
Yönetmelik,
Ba bakanl k Elektronik
Belge Standartlar
Genelgesi
(2008/16),
EBYS, hükümleri
uygulanmaktad r.

fland

ld

ve dosyaland

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

kapsaml ve güncel bir sisteme sahip olmal

r.

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

S 15.5.1

Kurum ar ivimiz
bulunmaktad r. Ancak
yeterli gelmemektedir.
Kurum ar ivimiz yeterli bir
seviyeye getirilecektir.
S 15.6.1

Tüm Birimler

Bilgi lem Dairesi
Ba kanl ,
Yaz leri ve Kararlar
ube Müdürlü ü

Yeni Kurum
Ar ivi
yap lacakt r.

Aral k 2017

Kurumda resmi yaz ma ile
yap lan
tüm belgelere sa kl bir ekilde
ula lmas amaçlanmaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard ve
Kod No Genel art

S16

S 16.1

S 16.2

S 16.3

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal ma
grubu üyeleri

birli i
Yap laca
k Birim

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n bildirilmesi: dareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sa layacak yöntemler olu turmal

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n
bildirim yöntemleri belirlenmeli ve
duyurulmal r.

DESK 'de bu genel arta uygun bir
sistem mevcut de ildir.

657 say Devlet Memurlar Kanunu,
4857 say
Kanunu, Toplu
Sözle mesi Hükümleri, Devlet
Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük
Memurlar n ikayet ve
ve yolsuzluklar hakk nda yeterli
Müracaatlar Hakk nda
incelemeyi yapmal r.
Yönetmelik
uygulanmaktad r.

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar
bildiren personele haks z ve ay mc
bir muamele yap lmamal r.

1- Anayasa (md. 25, 125, 129 ),
2- Kamu Görevlileri Etik Davran
lkeleri le Ba vuru Usul
ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik

S 16.1.1

Hata, usulsüzlük ve
yolsuzluklar n bildirim
yöntemleri belirlenerek
duyurulacakt r.

Yöneticiler bildirilen hata,
usulsüzlük ve yolsuzluklar
de erlendirerek yeterli
S 16.2.1
incelemenin yap labilmesi için
ilgili birimleri
bilgilendirmeleri sa lanacakt r.

S 16.3.1

Bu arta yönelik mevcut
durum yeterli güvence
sa lad ndan eylem
öngörülmemektedir.

nsan Kaynaklar ve
itim Dairesi
Ba kanl

nsan Kaynaklar ve
itim Dairesi
Ba kanl

Tüm
Birimler

Tüm
Birimler

1-Genelge
2- ntranet ile
personele duyuru

1-Raporlar
2-Üst yaz lar

Aral k 2017

Aral k 2017

r.

Kurumda kamu
görevlileri etik
yönetmeli i ilkelerine
uygun effaf bir
çal ma ortam
olu turulmas
amaçlanmaktad r

Kurumda kamu
görevlileri etik
yönetmeli i ilkelerine
uygun effaf bir
çal ma ortam
olu turulmas
amaçlanmaktad r

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard ve Genel
Mevcut Durum
Kod No art
S17

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

ç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir
de erlendirme yapma veya bu iki yöntem
birlikte kullan larak de erlendirilmelidir.

ç Kontrol Sistemi
kurulmu tur.

S 17.1.2

ç Kontrol çal ma alan nda özel
de erlendirme yap lacak alanlar
(kontrol ortam , amaç ve hedefler
vb) belirlenecektir.

ç kontrol sisteminin i leyi ine
S 17.1.3 ili kin periyodik aral klarla tüm
birimlerle çal malar yap lacakt r.

S 17.2

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

S 17.3

ç kontrolün de erlendirilmesine idarenin
birimlerinin kat
sa lanmal r.

S 17.4

ç kontrolün de erlendirilmesinde, yöneticilerin
görü leri, ki i ve/veya idarelerin talep ve
ikâyetleri ile iç ve d denetim sonucunda
düzenlenen raporlar dikkate al nmal r.

S 17.5

kt /
Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

ç kontrolün de erlendirilmesi: dareler iç kontrol sistemini y lda en az bir kez de erlendirmelidir.
ç Kontrol çal ma alan nda sürekli
izlenecek alanlar (risk belirleme,
S 17.1.1
önceliklendirme, kontrol faaliyetleri
vb) belirlenecektir.

S 17.1

birli i
Sorumlu Birim veya
Yap lacak
Çal ma grubu üyeleri
Birim

ç kontrolün de erlendirilmesi sonucunda
al nmas gereken önlemler belirlenmeli ve bir
eylem plan çerçevesinde uygulanmal r.

ç Kontrol Sistemi
çal malar
ba lat lm r.

ç kontrol sisteminin
leyi ine ili kin
periyodik aral klarla
tüm birimlerle
toplant lar
yap lmaktad r.

S 17.2.1

Süreç ve yöntem belirleme
çal malar yap lacakt r.

Strateji G. D. Ba kanl / ç
Kontrol ube Müdürlü ü,
Kalite Yönetim Ar-ge ube
Müdürlü ü

Strateji G. D. Ba kanl / ç
Kontrol ube Müdürlü ü,
Kalite Yönetim Ar-ge ube
Müdürlü ü

Strateji G. D. Ba kanl / ç
Kontrol ube Müdürlü ü,
Kalite Yönetim Ar-ge ube
Müdürlü ü

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl / Tüm Birimler

S 17.3.1

lda bir de erlendirme toplant lar
yap lacakt r.

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl / Tüm Birimler

S 17.4.1

denetim sonucunda düzenlenen
raporlar ilgili birim yöneticileri ile
birlikte de erlendirilerek sonuçlar
raporlanacak ve dare ç Kontrol
Standartlar na uyumu sa lanacakt r.

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl / Tüm Birimler

S 17.5.1

ç kontrol de erlendirmesi
sonucunda al nacak önlemler
belirlenecektir.

Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanl / Tüm Birimler

1-Risk
Tüm Birimler
toplant lar

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

1-Toplant
Tutanaklar

1-Takip
raporlar

1-Doküman

1-Tutanak

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Aral k 2017

Aral k 2017

Aral k 2017

Aral k 2017

Aral k 2017

Aral k 2017

1-Tutanak

Aral k 2017

sa

ç kontrol sisteminin
kl olarak izlenmesi
amaçlanmaktad r.

ç kontrol sisteminin
sa kl olarak izlenmesi
amaçlanmaktad r.

ç kontrol sisteminin
sa kl olarak izlenmesi
amaçlanmaktad r.

sa

ç kontrol sisteminin
kl olarak izlenmesi
amaçlanmaktad r.

ç kontrol sisteminin
sa kl olarak izlenmesi
amaçlanmaktad r.

sa

ç kontrol sisteminin
kl olarak izlenmesi
amaçlanmaktad r.

ç kontrol
sisteminin
sa kl olarak
izlenmesi
amaçlanmaktad r.

Standart Kamu ç Kontrol Standard ve
Kod No Genel art

S18

Mevcut Durum

Eylem Öngörülen Eylem veya
Kod No
Eylemler

ç denetim: dareler fonksiyonel olarak ba ms z bir iç denetim faaliyetini sa lamal

Sorumlu Birim
veya Çal ma
grubu üyeleri

birli i Yap lacak
Birim

r.

S 18.1

ç denetim faaliyeti ç Denetim
Koordinasyon
Kurulu
taraf ndan
belirlenen standartlara uygun bir ekilde
yürütülmelidir.

ç Denetçi kadrosu olmad ndan atama
yap lamam r.

S 18.1.1

Eylem öngörülmemektedir.

ç Denetim Birimi

S 18.2

ç denetim sonucunda idare taraf ndan
al nmas gerekli görülen önlemleri içeren
eylem plan haz rlanmal , uygulanmal ve
izlenmelidir.

ç Denetçi kadrosu olmad ndan atama
yap lamam r.

S 18.2.1

Eylem öngörülmemektedir.

ç Denetim Birimi

kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

