
1 
 



2 
 



3 
 



4 
 



5 
 



6 
 



7 
 



                                                        ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                               
                                                                                    2023/2024 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI                                                         
 

8 
 

I-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 

Standart 
Kod No 

Standart ve Genel Şart Mevcut Durum 
Eylem 
Kod  
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
İşbirliği  

Yapılacak 
Birim 

Çıktı Sonuç 
Tamamlanma 

 Tarihi 
Açıklama 

KOS 1  Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 

K
O

S 
 1

.1
 İç kontrol sistemi ve 

işleyişi yönetici ve 
personel tarafından 
sahiplenilmeli ve 
desteklenmelidir. 

İç Kontrol Uyum Eylem Planı  WEB 
sitemizde yayınlanarak 
bilgilendirme yapılmıştır.  Üst 
yönetim tarafından sistem  
kısmen sahiplenmekte ve  
desteklenmektedir. 

KOS 1.1.1 

İç Kontrol sisteminin tüm 
çalışanlar için benimsenmesi ve 
desteklenilmesi ile ilgili  
çalışmalara devam edilecektir. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler Eğitim, Seminer Aralık 2024   

KOS 1.1.2 

Tüm birimlerden, İç Kontrol 
Hazırlama Grubunda görev 
almak üzere personel istenerek, 
İç Kontrol işlemlerinin idarenin 
tabanına yayılması 
sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
İç Kontrol 
Hazırlama 
Grubu 

Ocak 2023   

K
O

S 
 1

.2
 İdarenin yöneticileri iç 

kontrol sisteminin 
uygulanmasında personele 
örnek olmalıdırlar. 

Yöneticiler iç kontrol sisteminin 
uygulanması konusunda gerekli 
desteği sağlayarak personele 
örnek olmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
O

 S
 1

.3
 

Etik kurallar bilinmeli ve 
tüm faaliyetlerde bu 
kurallara uyulmalıdır. 

Kamu Görevlileri Etik Davranış 
İlkeleri ve Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik 
gereği etik komisyonu 
oluşturulmuştur. Göreve başlayan 
personellere etik sözleşmesi 
imzalatılarak özlük dosyalarına 
konulmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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K
O

S 
1.

4 Faaliyetlerde dürüstlük, 
saydamlık ve hesap 
verebilirlik sağlanmalıdır. 

Kurumumuzca hazırlanan 
Stratejik Plan, Performans 
Programı, Bütçe, Kesin Hesap, 
İdare Faaliyet Raporu iç ve dış 
denetçilerce incelenmekte ve 
Belediye Meclisince 
onaylanmaktadır. Onaylanan 
Stratejik Plan, Performans 
Programı, İdare Faaliyet Raporu 
web sitesinde yayınlanarak 
kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

KOS 1.4.1 

Kurumumuzda Stratejik Plan, 
Performans Programı, Bütçe, 
Faaliyet Raporları ve diğer tüm 
raporların, düzenli olarak Web 
sayfamızda yayımlanmasına 
devam edilecektir. 

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Rapor Aralık 2024   

K
O

S 
1.

5 İdare personeline ve 
hizmet verilenlere adil ve 
eşit davranılmalıdır. 

Personele ve vatandaşlara adil ve 
eşit davranılmaya özen 
gösterilmektedir. Personel 
Memnuniyet Anketi ve Hizmet 
Değerlendirme Anketi heryıl 
yapıldığı gibi bu yılda yapılacaktır. 

KOS 1.5.1 

Adil ve eşit davranışlarla ilgili 
olarak yapılacak müracaatların 
ilgili birimin yanısıra, Etik 
Komisyonun da 
değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
Değerlendirme  
Raporu 

Her Yıl   

K
O

S 
1.

6 İdarenin faaliyetlerine 
ilişkin tüm bilgi ve belgeler 

doğru, tam ve güvenilir 
olmalıdır. 

K urum da Y önetim Bilgi Sistemi,    
Abone Bilgi Sistemi, Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi, Arşiv 
Yönetim Sistemi ve diğer 
sistemler kullanılmakta olup bu 
sistemlerle  
üretilen bilgi ve belgelerin  
doğruluğu,tamlığı ve 
güvenilirliğinin temini açısından 
sistemler  
üzerinde kontrol mekanizm aları  
bulunmaktadır. Kurum da ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi  
kurularak belgelendirilmesi  
sağlanmıştır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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KOS 2 
Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı 
oluşturulmalıdır. 

K
O

S 
2.

1 

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

Kurumumuzun Misyonu 2020-
2024 Stratejik Planda belirlenmiş 
ve web sitemizde yayımlanmıştır. 
Kurumuzun tüm birimlerinde 
misyon ve vizyon ile ilgili basılı 
evraklar panolara asılmıştır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
2.

2 

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

Kurumumuz İSO 9001 
çalışmalırında iş akış süreçleri, 
görev tanımları tüm birimlerde 
yapılmıştır.2020-2024 Yılları 
Stratejik Planında misyonu 
gerçekleştirmek üzere belirlenen 
hedefleri gerçekleştirmekten 
sorumlu birimler tespit edilmiş ve 
yayımlanmıştır. 

KOS 2.2.1 

Tüm harcama birimleri görev 
dağılım tablolarını gözden 
geçirerek güncel tutulmasını 
sağlayacak. 

Strateji ve 
Geliştirme 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
Görev 
Tanımları, İş 
Akış Şemaları 

Sürekli   

KOS 2.2.2 

Tüm birimlere ve alt birimlere 
ait çalışma yönergeleri 
gerektiğinde ve mevzuat 
değişikliği doğrultusunda 
güncellenecektir. 

Strateji ve 
Geliştirme 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler Yönerge Sürekli   

K
O

S 
2.

3 

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

Birimlerde görev yapan 
personellerin  görev, yetki ve 
sorumlulukları yazılı olarak 
belirlenmiştir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
2.

4 

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

Kurumumuz tüm harcama 
birimlerinin teşkilat şemaları 
mevcuttur. Tüm harcama 
birimlerimizde fonksiyonel görev 
dağılımları yazılı olarak 
belirlenmiştir. 

KOS 2.4.1 

Kurumumuz tüm birimlerin 
teşkilat şemaları ve fonksiyonel 
görev dağılımları gerek 
görüldükçe güncellenecektir. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Teşkilat Şeması 
ve Fonksiyonel 
Görev 
Tanımları 
çizelgesi 

Her Yıl   

K
O

S 
2.

5 

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

İdarenin organizasyon şeması 
oluşturulurken birimler temel 
yetki ve sorumluluk dağılımına 
bakılarak ilgili üst makamlara 
bağlanmıştır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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K
O

S 
2.

6 

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

Kurumumuz birimlerinde 
faaliyetlerinin  yürütülmesinde 
hassas görevlere ilişkin yazılı 
prosedürler tanımlanmamıştır. 

KOS 2.6.1 

İdaremiz hassas görevleri 
tanımlanarak, kurum 
önceliklerine göre sıralanıp 
listelenecek ve bu görevlerin 
yürütülmesine  ilişkin 
prosedürler belirlenerek 
personele duyurulacaktır. 

Strateji ve 
Geliştirme 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
Hassas 
Görevler 
Yönergesi 

Aralık 2023   

KOS 2.6.2 

Daire Başkanlıklarınca hassas 
görevlerin belirlenip listelerinin 
çıkartılması; bu görevlerin 
yürütülmesine ilişkin 
prosedürlerin belirlenerek 
personele duyurulması 

Strateji ve 
Geliştirme 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
Hassas 
Görevler Listesi 

Aralık 2023   

K
O

S 
2.

7 

Her düzeydeki yöneticiler 
verilen görevlerin 
sonucunu izlemeye 
yönelik mekanizmalar 
oluşturmalıdır. 

EBYS sistemi üzerinden verilen 
görevin sonucu ve tamamlanma 
süresi takip edilebilmektedir. Alo 
185 çağrı merkezine gelen 
çağrıların sonuçlarının 
raporlandığına dair mekanizmalar 
mevcuttur. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

KOS 3 Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. 

K
O

S 
3.

1 

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

Kurumumuz personel ihtiyacı, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
sağlanmaktadır.  
Birimlerde görev yapan 
personeller 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 49. maddesi 
ve 4857 sayılı İş Kanunu 
çerçevesinde hizmet vermektedir. 
İnsan kaynağı ihtiyacı birimlerin 
talepleri doğrultusunda 
sağlanmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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K
O

S 
3.

2 

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

Kurumumuzda çalışan tüm  
personellerin görevlerini en iyi 
şekilde yürütebilmesi için gerekli 
bilgi deneyim ve yeteneğe sahip 
olmaları maksadıyla görev alanları 
ile ilgili toplantı, seminer ve 
eğitimlere katılımı sağlanmakta, 
yıllık eğitim ihtiyacı ise konu, 
içerik, süre, sıklık ve yöntem 
kriterlerine göre belirlenerek 
yürürlüğe konulmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
3.

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

Mesleki yeterliliğe önem 
verilmekte ve her görev için en 
uygun personelin seçilmesi 
kısmen sağlanmaktadır. 

KOS 3.3.1 

Kurum içerisinde 
gerçekleştirilen işler ve mevcut 
personel durum analizi 
yapılacak ve personelin kendi 
branşı ile alakalı birimlerde 
çalıştırılması için gerekli özen 
gösterilecektir. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Personel 
Raporları 

Her Yıl   

K
O

S 
3.

4 

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

Personelin işe alınması ve 
görevinde yükseltilmesinde 
mevzuat hükümlerine uyulmakta, 
ilerleme ve yükselme konusunda, 
Görevde Yükselme ve Ünvan 
Değişikliği Yönetmelik 
hükümlerine uyulmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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K
O

S 
3.

5 

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

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 
mevcuttur. Birimlerin eğitim 
ihtiyaçlarına uygun talepleri 
dikkate alınarak bilgi ve 
becerilerini geliştirmeye 
geliştirmeye dönük yıllık eğitim 
programları içerikleri 
oluşturularak buna uygun 
eğitimler 
düzenlenmektedir.Hizmet 
kalitesini ve verimliliği arttıracak 
toplantı seminer ve konferanslara 
personelin katılımı 
sağlanmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
3.

6 

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

Birim yöneticilerince personelin  
yeterliliği ve performansı  
gözlem yoluyla değerlendiril 
mektedir. Performans açısından  
eksik bulunan yönler personele  
dile getirilerek kendisini  
geliştirmesi istenilmektedir. Eksik  
görülen yönlerin giderilmesi için  
eğitim planlaması yapılarak  
hizmet içi eğitimler  
verilmektedir. Personelin daha  
verimli çalışabileceği alanlara  
veya uygun görülen birime  
görevlendirilmesi yapılmaktadır. 

KOS 3.6.1 

Değerlendirmeler sırasında 
tespit edilen yetersizlikler ve 
eksiklikler o ișten sorumlu olan 
kișiye bildirilecek ve ilgili kișiye 
gerekli olan önerilerde 
bulunulacaktır. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başskanlığı 

Tüm Birimler 
Yüz Yüze 
Görüşme 

Sürekli   

K
O

S 
3.

7 

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

Çalışanların bireysel 
performanslarını değerlendirmek 
için bir sistem bulunmamaktadır. 
Ödüllendirmeye yönelik 
mekanizmalar mevcut değildir. 

KOS 3.7.1 

Kurulacak olan personel 
performans değerlendirme 
sistemi kapsamında personelin 
performansı değerlendirilerek 
başarılı personelin 
ödüllendirilebilmesi için 
mevzuata uygun çalışmalar 
yapılacaktır. 
Değerlendirilmelerde aksaklıklar 
varsa düzeltilmesi için gerekli 
eğitim, rehberlik vb. faaliyetler 
düzenlenecektir. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
Performans 
Değerlendirme 
Sistemi 

sürekli   
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K
O

S 
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. 

Görevde yükselme ve unvan 
değişikliği esaslarını belirleyen 
yönetmelik mevcuttur. 
Personellerin yer değiştirmesi, üst 
görevlere atansması, eğitim ve 
özlük hakları yazılı olarak 
personellere bildiriliyor. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir.. 

KOS 4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. 

K
O

S 
4.

1 İş akış süreçlerindeki imza 
ve onay mercileri 
belirlenmeli ve personele 
duyurulmalıdır.. 

İmza Yetkileri Yönergesi 
26/01/2021 tarihinde 
güncellenerek yürürlüğe girmiştir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir.. 

K
O

S 
4.

2 

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

Yetki ve imza devrine ilişkin ilke 
ve esaslar açık ve net bir şekilde 
belirlenmiş,revize edilen “ İmza 
Yetkileri Yönergesi” üst yönetici 
onayıyla yayımlanmıştır. 

KOS 4.2.1 

İmza Yetkileri Yönergesi her yıl 
gözden geçirilerek, gerektiğinde 
değiştirilecek ve değişiklikler 
ilgililere duyurulacaktır. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

İmza Yetkileri 
Yönergesi 

Sürekli   

K
O

S 
4.

3 Yetki devri, devredilen 
yetkinin önemi ile uyumlu 
olmalıdır. Yetki devirlerinde personelin 

gerekli bilgi ve deneyime sahip 
kişlerden seçilmektedir. 

    

  

      Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
4.

4 Yetki devredilen personel 
görevin gerektirdiği bilgi, 
deneyim ve yeteneğe 
sahip olmalıdır. 
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K
O

S 
4.

5 

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

Yetki devirlerinde devir alan ile 
devir eden arasında bilgi akışı 
sağlanmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir.. 

II-RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI 

Standart 
Kod No 

Standart ve Genel Şart Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 
Sorumlu Birim  

İşbirliği 
Yapılacak  

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma  
Tarihi 

Açıklama 

RDS 5 
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. 

R
D

S 
5.

1 

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

Kurumumuzun 2020-2024 
Stratejik Planı katılımcı 
yönetemlerle hazırlanmış ve 
Genel Kurulda onaylanmıştır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

R
D

S 
5.

2 

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

Kurumumuz 2022 yılı performans 
programı hazırlanarak Genel 
Kurulumuz tarafından kabul 
edilmiştir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

R
D

S 
5.

3 

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

Kurumumuz bütçesi Stratejik Plan 
ve Performans Programına uygun 
hazırlanmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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R
D

S 
5.

4 

Yöneticiler, faaliyetlerini 
ilgili mevzuat, stratejik 
plan ve performans 
programıyla belirlenen 
amaç ve hedeflere 
uygunluğunu sağlamalıdır. 

İdarenin ana hedefleri olarak 
Stratejik hedefler, özel hedefleri 
olarak performans hedefleri, 
faaliyet ve projeler belirlenmiştir. 
Personele duyurulması ve erişimi 
sağlanmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

R
D

S 
5.

5 

Yöneticiler, görev alanları 
çerçevesinde idarenin 
hedeflerine uygun özel 
hedefler belirlemeli ve 
personeline duyurmalıdır. 

2022 yılı performans programında  
birimlerin performans hedefleri 
belirlenmiş olup 2022 yılı faliyet 
raporu ile hedeflerin gerçekleşme 
oranları tespit edilmiştir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

R
D

S 
5.

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

İdare ve birimlerin stratejik plan 
ve performans programlarında 
yer alacak hedefleri, spesifik, 
ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve 
süreli olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

RDS 6 
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. 

R
D

S 
6.

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

Stratejik amaç-hedeflere ve 
süreçlere dayalı sistematik bir risk 
belirleme ve değerlendirme  
çalışması yapılmamış, belirlenen 
risklere ilişkin kontrol faaliyetleri 
atanmamış ve bu çalışmaların 
izlenme ve değerlendirilmesi  
sağlanamamıştır. 

RDS 6.1.1 

Harcama birimlerinin görüş ve 
önerileri doğrultusunda faliyet 
risk belirleme ve değerlendirme 
çalışmalarına başlanılacaktır. 

İç Kontrol 
Hazırlama 
Grubu ve 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Kurulu 

Strateji ve 
Geliştirme 
Dairesi 
Başkanlığı 

Risk Analiz 
Formu 

Her Yıl Sonu   
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R
D

S 
6.

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

Kurumumuzun uzun vadeli 
Stratejik Amaç ve hedeflerini 
belirleyerek, her yıl mali ve 
operasyonel performans 
hedeflerini belirleme çalışmalarını 
yürütmektedir. Fakat bütüncül, 
etkin ve etkili risk analizi yönetimi 
uygulamalarına yönelik kurumsal 
kapasitenin geliştirilmeye ihtiyacı 
vardır. 

RDS 6.2.1 

Risk analiz çalışmaları 
sonucunda, risk değerlendirme 
komisyonunca, belirlenecek 
olan risklere karşı alınacak 
önlemler ilgili birimlerle 
paylaşılacak, riskleri giderici ve 
önleyici işlemlerle ilgili eylem 
planının oluşturulması 
sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 

Strateji ve 
Geliştirme 
Dairesi 
Başkanlığı 

Rapor Her Yıl   

R
D

S 
6.

3 Risklere karşı alınacak 
önlemler belirlenerek 
eylem planları 
oluşturulmalıdır. 

Risk Strateji Belgesi ve Risk 
Yönetimi Stratejisi Yönergesi 
hazırlanmış olup 2023 yılı 
itibariyle yürürlüğe girecektir. 
Risk Belirleme Komisyonu 
kurularak, risklere karşı alıncak 
önlemler belirlenecektir. 

RDS 6.3.1 

Risklere karşı alıncak önlemler 
her yıl gözden geçirilerek revize 
edilmesi gereken riskler tespit 
edilerek güncenlenecektir. 

Tüm Birimler 
Risk Belirleme 
Komisyonu 

Risk Analiz 
Formu 

Sürekli   

III-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 

Standart 
Standart ve Genel Şart Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu 
Birimler  

İşbirliği 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma  
Tarihi 

Açıklama 

Kod No Koordinasyon 

KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. 

K
FS

 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. 

Risk yönetim sistemi  
bulunmamaktadır ve risk 
değerlendir meleri yoktur.Bazı 
faaliyetler için kontroller yapıl 
makta fakat kısmi olarak 
uygulanmak tadır. 

KFS 7.1.1 

Her harcama birimi tarafından 
ișsüreçleri ve süreçlere ilișkin 
riskler tespit edilecek  
ve risklerin ortadan 
kaldırmasına yönelik önleyici 
yönlendirici tespit edici ve 
düzeltici  
kontrol mekanizması 
olușturulacak 

Tüm Birimler 

Strateji 
Geliştirme 
Dairesi 
Başkanlığı 

Risk analiz 
Formu 

Aralık 2023   
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K
FS

 7
.2

 

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

Kurumumuzda ön mali kontrol 
sistemi oluşturulmuştur. Ön mali 
kontrole tabi işlemler, yöntemler, 
sınırlar ve görevlilerin 
tanımlandığı bir iç düzenleme 
mevcuttur. Kontrol listeleri (ön 
mali kontrole ilişkin) 
oluşturulmuştur. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

 7
.3

 Kontrol faaliyetleri, 
varlıkların dönemsel 
kontrolünü ve güvenliğinin 
sağlanmasını kapsamalıdır. 

Bütçe kontrolü yapılmakta ve 
varlıklarımızın envanteri 
bulunmaktadır. Muhasebe 
hizmetleri sonucunda düzenlenen 
her türlü mali tablolar, raporlar, 
cetvel ve belgeler yönetime 
sunularak gerekli tedbirlerin 
alınması sağlanmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

 7
.4

 

Belirlenen kontrol yöntemi 
maliyeti beklenen faydayı 
aşmamalıdır. 

Kurumumuzda alımı yapılacak 
olan mal,hizmet ve yapım 
işlerinde fayda maliyet analizine 
dikkat edilmektedir. Kiralık araçlar 
yerine kurumumuz envaterine 
kendi araçlarımızı satın alarak 
kiralama maliyetlerinden 
kurtulmuş olduk. Yapım işlerinde 
de fayda maliyet analizine dikkat 
edilerek yapım işleri 
yapılmaktadır.  

KFS 7.4.1 
Kontrol faaliyetleri için fayda-
maliyet analizinin yapılmasına 
devam edilecektir. 

Tüm Birimler Tüm Birimler 
Fayda Maliyet 
Analiz Raporu 

Sürekli   

KFS 7.4.2 

Kontrol faaliyetleri planlanırken, 
kontrol yöntemlerinin 
maliyetinin, kontrol sonucu 
beklenen faydadan fazla maliyet 
oluşturmayacak şekilde 
olmasına dikkat edilecektir. 

Tüm Birimler Tüm Birimler 
Fayda Maliyet 
Analiz Raporu 

Sürekli   

KFS 8 
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. 

K
FS

 8
.1

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

Kurum genelindeki süreçler; iş 
akış şeması, prosedür ve talimat 
şeklinde yazılı olarak belirlenmiş 
olup değişiklikler güncel olarak 
takip edilmektedir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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K
FS

 8
.2

 

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

Mali karar ve işlemler ile ilgili iş 
akış şeması ve prosedürler 
belirlenmiştir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

 8
.3

 

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

İSO 9001 kapsamında prosedürler 
ve ilgili dokümanlar mevzuata 
uygun olarak hazırlanmış ve 
güncelliği sağlanmıştır. 
Prosedürler ve ilgili tüm 
dokümanlar oluşturulmuş ve her 
personel tarafından kurumun 
intraneti üzerinden erişim 
sağlanmıştır. 

KFS 8.3.1 

Prosedürler ve ilgili 
dokümanlar, güncel, kapsamlı, 
mevzuata uygun olarak 
güncellenmeye özen 
gösterilecektir. 

Tüm Birimler 
Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

Doküman Sürekli   

KFS 9 
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. 

K
FS

 9
.1

 

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

Her yıl mali işlemler ile ilgili 
Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır 
Kontrol ve Taşınır Kayıt Yetkilisi 
atamaları yapılmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

 9
.2

 

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

Personelin izinli, raporlu yada 
ayrılması durumunda 
karşılaşılacak risklerin 
azaltılmasına yönelik olarak birim 
amirleri tarafından gerekli 
tedbirler alınmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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KFS 10 Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. 

K
FS

 1
0.

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

Birimlerin  iş  akış  şemaları  
çıkartılmış  bu işlemlerin işleyiş 
süreçlerine dikkat edilerek 
çalışma ve kontroller 
yapılmaktadır. Harcama birimleri 
tarafından gerçekleştirilen ödeme 
emri belgeleri evrak ve ekleri Ön 
Mali ve İç Kontrol Şube 
Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır. Birim  Amirleri,  
yapılan  iş  ve  işlemlerin yerine    
getirilip    getirilmediği  
konusunda kontroller 
yapmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

 1
0.

2 

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

Yöneticiler personelin iş ve 
işlemlerini izlenmekte, hata ve 
usulsüzlüklerin giderilmesi için 
gerekli talimatları vermektedir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

KFS 11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 

K
FS

 1
1.

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. 

2020 yılında yaşanan pandemi 
sürecinde personel yetersiziliği 
yaşanmış olup,  birimler ararsında 
personel görevlendirilmeleri 
yapılarak faaliyetlerimizin 
sürekliliğini etkileyecek bir durum 
yaşanmamıştır. Yeni bilgi 
sistemleri ve mevzuat 
değişikliklerinde personele gerekli 
olan eğitimler verilmektedir. 

KFS 
11.1.1 

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 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 

Eğitim 
Dökümanları, 
Yönetmelik, 
Genelge 

Aralık 2023   
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K
FS

 1
1.

2 Gerekli hallerde usulüne 
uygun olarak vekil 
personel görevlendirilmeli 

İş ve işlemlerin düzgün ve 
kesintisiz yürümesi açısından üst 
yönetim tarafından, bazı işler için 
vekalet onayları alınarak personel 
görevlendirilmeleri yapılmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

 1
1.

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. 

Görevinden ayrılan personelin iş 
ve işlemlerini devrederken 
herhangi bir yazılı rapor 
bulunmamaktadır. 

KFS 
11.3.1 

Görevinden ayrılan personelin iş 
ve işlemlerini içeren bir rapor 
hazırlaması sağlanacaktır. 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
Görev Devri 
Raporu 

Aralık 2023   

KFS 12 Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 

K
FS

 1
2.

1 

Bilgi sistemlerinin 
sürekliliğini ve 
güvenilirliğini sağlayacak 
kontroller yazılı olarak 
belirlenip uygulanmalıdır. 

Yazılım ve donanımların 
güvenilirliği kontrol edilmektedir. 
Kullanılan tüm programlar lisanslı 
olarak alınmaktadır. Kurumdaki 
tüm bilgisayarlara kullanıcılar 
tarafından herhangi bir 
programın yüklenmesinin 
yapılması engelenmektedir. Bilgi 
işlem Dairesi Başkanlığı  
tarafından faaliyetlerin 
yürütülmesi sırasında kullanılan 
yazılım ve donanımların 
envanterleri tespit edilmiş ve 
kayıt altına alınmıştır. 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Koruma Kanunu 
ile iligili personeller eğitim 
verilmiştir.  

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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K
FS

 1
2.

2 

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

ASKİ'de kullanılan programlar 
kişisel şifre ile yapılmakta kim 
tarafından kaydedildiği veya 
değişiklik yapıldığı izlenmektedir. 
Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi 
ile bunlara erişim konusunda 
yetkilendirmeler yapılmış ve 
yetkilendirme talep süreci 
çerçevesinde güncellemeler ya da 
yeni yetkilendirmeler yapılmaya 
devam edilmektedir. Gerekli 
yetkilendirmeler; “Yetkilendirme 
Talep Formu” ile talep edenin 
hiyerarşik amirlerinin bilgisi 
dahilinde Bilgi İşlem ekibi 
tarafından gerçekleştirilmektedir 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

 1
2.

3 İdareler bilişim yönetimini 
sağlayacak mekanizmalar 
geliştirmelidir. 

Mevcut donanım ve yazılım 
mekanizmalarıyla bilişim yönetimi 
sağlanmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

IV- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 

Standart 
Standart ve Genel Şart Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim  
İşbirliği 

Yapılacak 
Birim 

Çıktı Sonuç 
Tamamlanma 

 Tarihi 
Açıklama 

Kod No 

BİS 13 
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. 

B
İS

 1
3.

1 

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

EBYS sistemi ile yatay ve dikey iç 
iletişim yapılmaktadır.Dış iletişim 
olarak Alo 185 hattımız mevcut 
olup şikayet ve önerilerin alınması 
için personeler 
görevlendirilmiştir. Ayrıca E-
Posta, Web sitesi, gazeteler ve 
diğer yayın organları aracılığıyla 
etkili bir şekilde dış iletişim 
yapılmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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B
İS

 1
3.

2 

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

ASKİ Bilgi Yönetim Sisteminde 
yöneticiler personel ile ilgili 
verilere ulaşabilmektedir. 
İntranet ağ sistemi daha verimli 
kullanılması ile ilgili çalışmaların 
yaplıması gerekmektedir. 
Elektronik arşiv sistemi 
çalışmaları devam etmektedir. 

BİS 13.2.1 
İntranet ortamında veri 
paylaşılması daha etkin bir 
şekilde uygulanacaktır. 

Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
İntranet Ağ 
Sistemi 

Aralık 2023   

BİS 13.2.2 
Elektronik Arşiv Sisteminin 
kurulması için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler E-Arşiv Sistemi Aralık 2023   

B
İS

 1
3.

3 Bilgiler doğru, güvenilir, 
tam, kullanışlı ve 
anlaşılabilir olmalıdır. 

Tüm birimler bilgilerin doğru, 
güvenilir, tam, kullanışlı ve 
anlaşılabilir olması için, faaliyet 
alanlarına ilişkin bilgi ve belgeleri 
birim yöneticilerinin kontrolünde 
elektronik ortama 
aktarmaktadırlar. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
3.

4 

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

Yöneticiler ve ilgili personelin, 
performans programı ve bütçenin 
uygulanması ile kaynak 
kullanımına ilişkin diğer bilgilere 
zamanında 
erişebilmelerini sağlayacak sistem 
mevcuttur. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
3.

5 

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

ASKİ Bilgi Yönetim Sisteminde, 
yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli 
bilgi ve raporların geneline 
ulaşmayı sağlamaktadır ancak 
geliştirilmesi planlanmaktadır. 

BİS 13.5.1 

ASKİ Bilgi Yönetim Sisteminde 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda 
gerekli bilgileri ve raporları 
üretebilecek şekilde 
güncellemelerin yapılması 
sağlanacaktır. 

Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler 
Bilgi Yönetim 
Sistemi 

Sürekli   
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B
İS

 1
3.

6 

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

Stratejik Plan, Yıllık Performans 
Programı, Bütçe gerçekleşme 
sonuçları ve Faaiyet raporları 
internet sitemizde yayınlanarak 
tüm personele bildirilmektedir. 
Ayrıca üst yönetici başkanlığında 
yapılan toplantılarda tüm 
harcama birimi yöneticilerine 
bildirilmektedir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
3.

7 

İdarenin yatay ve dikey 
iletişim sistemi personelin 
değerlendirme, öneri ve 
sorunlarını iletebilmelerini 
sağlamalıdır. 

Yatay ve Dikey iletişim EBYS 
Sistemi ile sağlanmaktadır. 
Personelin değerlendirme, öneri 
ve sorunlarını iletebilmeleri için 
anketler yapılmaktadır. 

BİS 13.7.1 

Değerlendirme, öneri ve 
sorunlarının belirlenmesi için 
kurumda çalışan tüm persenol 
için anket çalıșmaları ve 
toplantılar yapılacaktır. 

Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı / 
İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler Anket Aralık 2023   

BİS 14 Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 

B
İS

 1
4.

1 

İdareler, her yıl, amaçları, 
hedefleri, stratejileri, 
varlıkları, yükümlülükleri 
ve performans 
programlarını kamuoyuna 
açıklamalıdır. 

Mevzuat hükümleri 
doğrultusunda performans 
programı hazırlanmakta ve 
kamuoyuna sunulmakta olup bu 
şarta makul güvence 
verilmektedir 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
4.

2 

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

Kurumumuz bütçesinin ilk altı 
aylık uygulama sonuçları, ikinci 
altı aya ilişkin beklentiler ve 
hedefler ile faaliyetlerini 
kamuoyuna açıklamaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
4.

3 

Faaliyet sonuçları ve 
değerlendirmeler idare 
faaliyet raporunda 
gösterilmeli ve 
duyurulmalıdır. 

Her yıl yayınlanan faaliyet raporu 
ile duyurulmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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B
İS

 1
4.

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. 

Kurumumuzda mevzuat gereği 
düzenlenmesi gereken raporlar 
hazırlanmaktadır.  

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

BİS 15 Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 

B
İS

 1
5.

1 

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

Gelen ve giden evrakların kayıt 
altına alınması, izlenmesi 
elektronik ortamda yapılabilmesi 
için EBYS ve elektronik arşiv 
sistemi kurulmuştur. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
5.

2 

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

Kurumumuzda EBYS sisteminin 
kullanılmaya başlanmasıyla kayıt 
ve dosyalama sistemi mevzuatın 
öngördüğü şekilde yapılmaktadır. 
Personel tarafından 
ulaşılabilmekte ve 
izlenebilmektedir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
5.

3 Kayıt ve dosyalama 
sistemi, kişisel verilerin 
güvenliğini ve korunmasını 
sağlamalıdır. 

Kurumumuzda kayıt ve 
dosyalama sistemi, kişilerin gizlilik 
içeren bilgi ve belgelerin 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
programa girişe yetkili kişilerden 
belirlenmiş ve programa tüm giriş 
çıkışlar kayıt altına alınmaktadır.  

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
5.

4 Kayıt ve dosyalama sistemi 
belirlenmiş standartlara 
uygun olmalıdır. 

Kurumumuzda kayıt ve 
dosyalama sistemi, elektronik 
ortamdakiler dahil, gelen ve giden 
evrak ile idare içi haberleşmeyi 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
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B
İS

 1
5.

5 

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

kapsamaktadır. Gelen ve giden 
evrak zamanında kaydedilerek, 
arşiv yönetmeliği ve dosya 
planına uygun olarak muhafaza 
edilmektedir. 

            

herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
5.

6 

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

Tüm birimleri kapsayan bir 
arşivimiz bulunmamaktadır. Her 
harcama biriminin kendi arşivi 
olup, tüm harcama birimlerini 
kapsayacak bir arşiv binamız 
mevcut değildir. 

BİS.15.6.1 

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, 
sınıflandırılması, korunması ve 
erişimini de kapsayan, 
belirlenmiş standartlara uygun 
arşiv ve dokümantasyon 
sisteminin geliştirilmesi 
sağlanması için çalışmalar 
yapılacaktır. 

Bilgi işlem 
Dairesi 
Başaknlığı 

Tüm Birimler E-Arşiv Sistemi Aralık 2023   

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

B
İS

 1
6.

1 Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların bildirim 
yöntemleri belirlenmeli ve 
duyurulmalıdır. 

Çalışanların karşılaştıkları hata, 
usulsüzlük, ve yolsuzluk 
bildirimiyle ilgili mevzuat 
çerçevesinde belirtilen usul ve 
esaslara göre çalışma 
yapılmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
6.

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

Yöneticiler bildirilen hata, 
usulsüzlük ve yolsuzluklar 
hakkında yeterli incelemeyi 
yapmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
6.

3 

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

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları 
bildiren personelin bu 
bildiriminden dolayı herhangi bir 
olumsuz durumla karşılaşmaması 
için, bildirim yapan personelin 
başvurusuna ilişkin gizlilik 
kuralları içerisinde yöneticiler 
tarafından gerekli tedbirler 
alınmaktadır. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 
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V-İZLEME STANDARTLARI 

Standart 
Standart ve Genel Şart Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim  
İşbirliği 

Yapılacak 
Birim 

Çıktı Sonuç 
Tamamlanma  

Tarihi 
Açıklama 

Kod No 

İS 17 İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 

İS
 1

7.
1 

İç kontrol sistemi, sürekli 
izleme veya özel bir 
değerlendirme yapma 
veya bu iki yöntem birlikte 
kullanılarak 
değerlendirilmelidir. 

İç Kontrol sistemi çalışmaları 
kapsamında; Genel 
Müdürlüğümüz İç Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme Kurulu 
kurulmuştur. 

İS 17.1.1 

İç kontrol sistemi, yılda bir defa 
olmak üzere, soru/anket 
formları kullanılarak 
değerlendirilecektir. 

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

İç Kontrol 
Çalışma Grubu 

Soru/Anket Aralık 2023   

İS.17.1.2 

İç kontrol uyum eylem planında 
öngörülen faaliyet ve 
düzenlemelerin gerçekleşme 
sonuçları, yılda bir kez olmak 
üzere düzenli olarak izlenecek, 
değerlendirilecek 
raporlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

İç Kontrol 
İzleme ve 
Yönlendirme 
Kurulu, 
İç Kontrol 
Çalışma Grubu 

Anket Her Yıl   

İS
 1

7.
2 

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

İç Kontrol Sistemi, ilgili mevzuat 
çerçevesinde uygulanmaktadır. 
İzleme Yönlendirme Kurulu 
Üyeleri ile tüm birimlerin İç 
Kontrol sorumlusu belirlenmiştır.  

İS.17.2.1 

İç kontrol çalışmaları düzenli 
olarak izlenmesi, raporlanması, 
buna bağlı olarak düzenleyici ve 
düzeltici önlemlerin alınması 
sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

İç Kontrol 
İzleme ve 
Yönlendirme 
Kurulu, 

Rapor Sürekli   

İS
 1

7.
3 

İç kontrolün 
değerlendirilmesine 
idarenin birimlerinin 

katılımı sağlanmalıdır. 

İç kontrolün değerlendirilmesi için 
üst yöneticilerin katılımıyla İzleme 
ve Yönlendirme Kurulu 
oluşturulmuştur. Eylem Planı 
Hazırlama Grubu tüm birimleri 
kapsayacak şekilde oluşturulmuş 
ve durum tespiti esnasında grup 
üyelerinin tavsiye ve önerileri 
dikkate alınmaktadır. 

İS.17.3.1 

Kamu iç Kontrol İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu çalışma 
usul ve esasları yazılı hale 
getirilecektir. 

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

İç Kontrol 
İzleme ve 
Yönlendirme 
Kurulu 

Yönerge Mayıs 2023   

İS.17.3.2 

Harcama yetkililerinin Kamu İç 
Kontrol Rehberi İZ EK-1'de yer 
alan soru formunu doldurması 
sağlanacaktır.  

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

Tüm Birimler Soru Formu Aralık 2023   
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İS
 1

7.
4 

İç kontrolün 
değerlendirilmesinde, 
yöneticilerin görüşleri, kişi 
ve/veya idarelerin talep ve 
şikâyetleri ile iç ve dış 
denetim sonucunda 
düzenlenen raporlar 
dikkate alınmalıdır. 

İç kontrolün 
değerlendirilmesinde, 
yöneticilerin görüşleri, kişi 
ve/veya 
idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç 
ve dış denetim sonucunda 
düzenlenen raporlar dikkate 
alınmaktadır.Sayıştay 
denetimlerinde iç kontrole ilişkin 
istenen düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

İS.17.4.1 

Denetimler sonucunda 
düzenlenen raporlar ve 
harcama birimlerinin verileri 
dikkate alınacaktır. 

Mali Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

İç Kontrol 
Çalışma Grubu 

Değerlendirme 
Raporu 

Sürekli   

İS
 1

7.
5 

İç kontrolün 
değerlendirilmesi 
sonucunda alınması 
gereken önlemler 
belirlenmeli ve bir eylem 
planı çerçevesinde 
uygulanmalıdır. 

İç Kontrol için yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 
gerekli önlemler alınmakta ve bir 
plan dahilinde uygulanma 
çalışanları devam etmektedir. 

İS.17.5.1 

İç kontrolün değerlendirilmesi 
sonucunda gerçekleşme 
durumlarına göre eylem planları 
oluşturulacak ve revize edilmesi 
gereken eylemler belirnecektir. 

İç Kontrol 
Çalışma Grubu 

İç Kontrol 
İzleme ve 
Yönlendirme 
Kurulu 

Eylem Planı Sürekli   

İS 18 İç Denetim:  İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 

İS
 1

8.
1 

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

Kurumumuzda iç denetim birimi 
ve iç denetçiler bulunmaktadır.İç 
denetçiler, üst yönetici tarafından 
onaylanan çalışma programları 
çerçevesinde belirlenen 
standartlara uygun bir şekilde 
denetim faaliyetlerini 
yürütmektedirler. 

 İS.18.1.1 

İç denetim faaliyetleri 
standartlara uygun bir şekilde 
hazırlanan plan ve programlar 
çerçevesinde düzenli olarak 
yürütülecektir. 

İç Denetim Tüm Birimler 
İç Denetim 
Raporları 

Sürekli   

İS
 1

8.
2 

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

İç denetim sonucunda idare 
tarafından alınması gerekli 
görülen önlemleri içeren eylem 
planı hazırlanmakta, 
uygulanmakta ve izlenmektedir. 

            

Mevcut durum bu 
genel şarta yönelik 
makul güvence 
sağladığı için 
herhangi bir eylem 
öngörülmemiştir. 

 

 


