1- KONTROL ORTAMI
Standart
Kod No

KOS1

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

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Etik De$erler ve Dürüstlük:
Personel davran lar n belirleyen
kurallar n personel taraf ndan
bilinmesi sa lanmal d r.

#ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici
KOS 1.1 ve personel taraf ndan sahiplenilmeli
ve desteklenmelidir.

5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
#ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole #li kin Usul ve Esaslar,
Strateji Geli tirme Birimlerinin Çal ma Usul ve
Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
Kamu #ç Kontrol Standartlar Tebli i,
Üst Yöneticiler için #ç Kontrol Rehberi,
11/05/2009 tarih ve 17 No'lu Bakanl k #ç Kontrol Onay
#ç Kontrol Genelgesi
#ç Kontrol Bro ürü
Hizmet #çi E itim Genelgesi (#ç kontrol konusu dahil
edildi)
Bakanl m z n kariyer meslek mensuplar n n e itim
konular na iç kontrol konusunun eklendi i Bakanl k
Makam Onaylar
Yöneticiler için #ç Kontrol ve Risk Yönetimi konulu
bilgilendirme konferanslar sunumlar

1.1.1

Üst yöneticinin iç kontrol sistemi ile ilgili
beklentilerine yönelik her y l n ba nda bir
duyuru yay nlamas

1.1.2

SGB

#ç Kontrol Genelgesi

Ocak 2015

Birim yöneticileri taraf ndan iç kontrol
kararl l k beyan yay nlanmas

Birim Yöneticileri

#ç Kontrol Kararl l k
Beyan

Ocak 2015

1.1.3

Kamu #ç Kontrol Rehberinin bakanl k
yönetimine tan t lmas

BÜMKO

Toplant Notu

Ocak 2015

1.1.4

#ç Kontrol Eylem Plan uygulamalar n n üst
yönetici ba kanl nda birim yöneticileri ile
de erlendirilmesi

Üst Yönetim

Toplant Tutana

Ocak 2015

1.1.5

Göreve yeni ba layan yöneticilere sunulmak
üzere iç kontrol dosyas haz rlanmas

SGB

#ç Kontrol Dosyas

Ocak 2015

1.1.6

Fark ndal n art r lmas na yönelik periyodik
olarak yaz l , görsel ve i itsel yay nlar
yap lmas

SGB

1.1.7

#ç kontrole ili kin bro ürlerin gözden
geçirilerek personele da t lmas

SGB

1.1.8

Birimlerin intranet sayfalar nda iç kontrol
sekmesi olu turulmas

1.1.9

Yöneticiler için bilgilendirme toplant s
düzenlenmesi

1.1.10

Birimlerde iç kontrol e itimi vermek üzere
e iticilerin yeti tirilmesi

SGB
BÜMKO
MAYEM

Tüm Birimler

1.1.11

#ç kontrol e itim dokümanlar n n içeri inin
gözden geçirilmesi ve iyi uygulama
örneklerini de içerecek ekilde yeniden
düzenlenmesi

BÜMKO

1.1.12

Fark ndal n art r lmas için slogan
yar mas düzenlenmesi

SGB

1.1.13

#ç kontrol e itimi alan e iticilerin belirli bir
program dahilinde birimlerinde e itim
vermesi

1.1.14

E itimlerin yayg nla t r lmas amac yla
uzaktan e itim modülünün olu turulmas

Tüm Birimler

SGB

Üst Yönetim

Bro ürler

Mart 2015

#ntranet Sayfas

Nisan 2015

Toplant Notu

May s 2015

#ç Kontrol E itici
Sertifikas

May s 2015

SGB

E itim Dokümanlar

Haziran 2015

Tüm Birimler

#ç Kontrol
Sloganlar Yar mas

Temmuz 2015

- E itim Kat l mc
Listeleri
- E itim Programlar

Ekim 2015

"e-ickontrol.egitim"
Modülü

Kas m 2015

SGB

SGB

Birim #ç Kontrol
E iticileri
SGB

Yaz l , Görsel ve # itsel
3 ayda bir
Yay nlar/ e-posta

BÜMKO

Aç klama

1- KONTROL ORTAMI
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

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

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

#darenin yöneticileri iç kontrol
657 say l Devlet Memurlar Kanunu (md.10 )
KOS 1.2 sisteminin uygulanmas nda personele
örnek olmal d r.
Anayasan n ilgili hükümleri (md.10,129,137),
657 say l Kanun,
2531 say l Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n
Yapamayacaklar # ler Hakk nda Kanun,
3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas , Rü vet ve
Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,
4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu,
5018 say l Kanun,
5176 say l Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas
Hakk nda Kanun,
Kamu Görevlileri Etik Davran #lkeleri ile Ba vuru
Etik kurallar bilinmeli ve tüm
KOS 1.3
Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
faaliyetlerde bu kurallara uyulmal d r.
Ba bakanl k Genelgeleri ve #lke Kararlar , Kurul
Genelgeleri ve #lke Kararlar ,
2005/28 Etik Komisyonu Kurulmas na Dair Bakanl k
Genelgesi,
MB Etik Komisyonu ile Kararlar ve imzalanm etik
sözle meleri.
MAYEM "Etik E iticilerin E itimi"
Atama ve Görevde yükselme e itimi konular
içerisinde Etik mevzuat bulunmaktad r.
Etik kurallar n n #nternet siteleri ilan
Etik e-bro ürü
5018 say l Kanun,
5176 say l Kanun,
4982 say l Kanun,
4734 say l Kamu #hale Kanunu,
4735 say l Kamu #hale Sözle meleri Kanunu,
3071 say l Dilekçe Hakk n n Kullan lmas na Dair
Kanun,
MB 2013-2017 Stratejik Plan , Y ll k Performans
Faaliyetlerde dürüstlük, saydaml k ve
Program , Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
KOS 1.4
hesap verebilirlik sa lanmal d r.
#ç Kontrol Güvence Beyan ,
Mali Durum ve Beklentiler Raporu,
Dernek ve Vak flara Yap lan Yard mlar,
Yedek Ödenekten Yap lan Aktarmalar,
Kamu #darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar
Hakk nda Yönetmelik,
Maliye Bakanl Faaliyet Raporlar Haz rlama
Klavuzu/Bro ürü

Aç klama

1.3.1

Bakanl k ve birimlerin internet/intranet
sayfalar nda etik sekmesi olu turulmas

1.3.2

Etik konusunda fark ndal n art r lmas için
bilgilendirme e-postalar gönderilmesi

PERGEN

Bakanl k Etik
e-posta
Komisyonu

Her ay n ilk
haftas

1.3.3

Etikle ilgili belirli bir konuda y lda bir kez
çal tay/konferans düzenlenmesi

MAYEM

Çal tay Kat l mc
Bakanl k Etik
Listesi/
Komisyonu
Konferans Sunumu

May s 2015

Tüm Birimler

Bakanl k Etik
#nternet/#ntranet Sayfas May s 2015
Komisyonu

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

1- KONTROL ORTAMI
Standart
Kod No

Kamu ç Kontrol Standard ve
Genel art

Mevcut Durum

657 say l Kanun (md.7,10),
5018 say l Kanun (md. 34),
Maliye Bakanl Personeli Görevde Yükselme, Unvan
De i ikli i ve Atama Yönetmeli i,
Maliye Bakanl Personelinin Yer De i tirme
Suretiyle Atanmalar na ili kin Yönetmelik,
#darenin personeline ve hizmet
KOS 1.5
verilenlere adil ve e it davran lmal d r. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve
Esaslara #li kinYönetmelik,
Etik kurallara ili kin düzenlemeler,
Kamu Konutlar Yönetmeli i,
Kamu Hizmet Standartlar ,
Kamu Hizmet Envanteri

Eylem
Kod No

1.5.1

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gizlili e dayal "Personel Memnuniyeti
Anketi" yap lmas

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

PERGEN

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Personel Memnuniyeti
Anketi

Tamamlanma
Tarihi

May s 2015

5018 say l Kanun,
#ç Kontrol Güvence Beyan ,
#darenin faaliyetlerine ili kin tüm bilgi #dare Faaliyet Raporu,
KOS 1.6 ve belgeler do ru, tam ve güvenilir
Performans Program ,
Resmi #statistik Program ,
olmal d r.
e-Bütçe, SGB.net, KBS, EBYS
# lem Süreçleri

KOS2

Aç klama

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

Misyon, organizasyon yap s ve
görevler: #darelerin misyonu ile
birimlerin ve personelin görev
tan mlar yaz l olarak belirlenmeli,
personele duyurulmal ve idarede
uygun bir organizasyon yap s
olu turulmal d r.

5018 say l Kanun,
178 say l Maliye Bakanl n n Te kilat ve Görevleri
Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname (md.1, 2),
Kamu #darelerinde Stratejik Planlamaya #li kin Usul ve
#darenin misyonu yaz l olarak
belirlenmeli, duyurulmal ve personel Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
KOS 2.1
Kamu #dareleri #çin Stratejik Planlama K lavuzu,
taraf ndan benimsenmesi
2013-2017 MB Stratejik Plan ,
sa lanmal d r.
Bakanl k Misyonu (#nternet Sayfas nda),
Bakanl k yönetici ve personeline y lda iki kez
gönderilen misyon bilgilendirme e-postas

Misyonun gerçekle tirilmesini
sa lamak üzere idare birimleri ve alt
KOS 2.2 birimlerince yürütülecek görevler
yaz l olarak tan mlanmal ve
duyurulmal d r.

178 say l KHK,
Birim yönetmelikleri,
2013-2017 MB Stratejik Plan ,
Performans Program ,
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
Birim Yönergeleri,
Görev Da l m Çizelgesi

2.1.1

Bakanl k misyonun yönetici ve personeline
elektronik yöntemlerle y lda iki kez
gönderilmesi.

Ocak 2015
Tüm Birimler

Elektronik Bildirim
Temmuz 2015

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

1- KONTROL ORTAMI
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

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

#dare birimlerinde personelin
görevlerini ve bu görevlere ili kin
KOS 2.3 yetki ve sorumluluklar n kapsayan
görev da l m çizelgesi olu turulmal
ve personele bildirilmelidir.

657 say l Kanun,
178 say l KHK,
Kariyer Meslek Gruplar na #li kin Yönetmelikler,
Organizasyon Hemas ,
Görev Tan m Rehberi

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

#darenin ve birimlerinin te kilat
emas olmal ve buna ba l olarak
KOS 2.4
fonksiyonel görev da l m
belirlenmelidir.

178 say l KHK,
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
#dare Te kilat Hemas ,
Birim Yönergeleri

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

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

178 say l KHK,
Y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kesin Hesap
Kanunu,
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
Birim portallar ,
Birim Yönergeleri,
Görev Çak malar Tespit ve De erlendirme Raporu

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

Hassas Görev Belirleme Bro ürü,
Birim Hassas Görevler Listeleri,
Hassas Görev # lem Süreci Ak Hemalar

Birim Yönergeleri,
Her düzeydeki yöneticiler verilen
KOS 2.7 görevlerin sonucunu izlemeye yönelik Operasyonel Planlar
mekanizmalar olu turmal d r.

2.5.1

Bakanl k misyonunu daha etkili bir ekilde
gerçekle tirmesini sa lamak üzere "Görev
Çak malar Tespit ve De erlendirme
Raporu" ile belirlenen hususlar da dikkate
al narak "Bakanl k Te kilat Kanun Tasar s
Tasla " haz rlanmas

PERGEN

2.6.1

Risklerin belirlenmesine ba l olarak hassas
görevlerin de güncellenmesi ve personele
duyurulmas

Tüm Birimler

2.6.2

2.7.1'te öngörülen eylem gerçekle tirilirken
hassas görevlerin de i lem süreçlerine
eklenmesi

Tüm Birimler

2.7.1

# lem süreçlerinin güncellenmesi, süreç
aktivitelerine tamamlanma süresi eklenmesi

Tüm Birimler

2.7.2

Operasyonel Plan format n n gözden
geçirilerek yeniden belirlenmesi

2.7.3

2016 y l operasyonel planlar n haz rlanmas

Tüm Birimler

2.7.4

Yöneticiler taraf ndan verilen görevlerin
sonucunu izlemeye yönelik olarak EBYS'de
gerekli düzenlemelerin yap lmas

MGM

SGB

Tüm Birimler

Bakanl k Te kilat
Kanun Tasar s Tasla

Eylül 2015

Hassas Görev Listesi

Mart 2015

Revize # lem Süreçleri

Nisan 2015

SGB

Yeni Operasyonel Plan
Kas m 2015
Format
Operasyonel Planlar

Tüm Birimler EBYS #zleme Modülü

Aral k 2015

Aral k 2015

1- KONTROL ORTAMI
Standart
Kod No

KOS3

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

PERGEN

#lgili Birimler

Ç 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 d r.

657 say l Kanun,
178 say l KHK,
190 say l Genel Kadro ve Usulü Hakk nda Kanun
Hükmünde Kararname,
Kariyer Meslek Gruplar na #li kin Yönetmelikler,
#nsan kaynaklar yönetimi, idarenin
Maliye Bakanl Personeli Görevde Yükselme, Unvan
KOS 3.1 amaç ve hedeflerinin gerçekle mesini
De i ikli i ve Atama Yönetmeli i,
sa lamaya yönelik olmal d r.
Maliye Bakanl
Personelinin Yer De i tirme
Suretiyle Atanmalar na ili kin Yönetmelik,
MB Norm Kadro Çal malar Raporu,
Personel Yönetiminden #nsan Kaynaklar Yönetimine
Geçi Raporu

3.1.1

#nsan kaynaklar yönetimine geçi
süreçlerinin geli tirilmesi ve personel
performans n n ölçülmesine yönelik olarak
öneriler geli tirmek üzere üst yönetici
onay yla çal ma grubu olu turulmas

3.1.2

#nsan
kaynaklar
yönetimine
geçi
süreçlerinin geli tirilmesi ve personel
performans n n ölçülmesine yönelik olarak
öneriler geli tirmek üzere olu turulan
çal ma grubunun eylem plan n da içeren bir
öneri raporu haz rlamas

Çal ma Grubu

- Üst Yönetici Onay
Ocak 2015
- Çal ma Grubu Listesi

- Öneri Raporu
#lgili Birimler - Eylem Plan

Eylül 2015

657 say l Kanun,
178 say l KHK,
Kariyer Meslek Gruplar na #li kin Yönetmelikler,
Maliye Bakanl
Personeli Atama ve Görevde
Yükselme Yönetmeli i,
Maliye Bakanl
Personelinin Yer De i tirme
Suretiyle Atanmalar na ili kin Yönetmelik,
83\6854 say l Bakanlar Kurulu karar yla kabul edilen
Devlet Memurlar E itimi Genel Plan ,
Mesleki E itim Kursu Yönergesi
Birim Yönergeleri

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

657 say l Kanun,
178 say l KHK,
Kariyer Meslek Gruplar na #li kin Yönetmelikler,
Maliye Bakanl
Personeli Atama ve Görevde
Mesleki yeterlili e önem verilmeli ve
Yükselme Yönetmeli i,
KOS 3.3 her görev için en uygun personel
Maliye Bakanl
Personelinin Yer De i tirme
seçilmelidir.
Suretiyle Atanmalar na ili kin Yönetmelik,
83\6854 say l Bakanlar Kurulu karar yla kabul edilen
Devlet Memurlar E itimi Genel Plan ,
Mesleki E itim Kursu Yönergesi

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

#darenin yönetici ve personeli
görevlerini etkin ve etkili bir ekilde
yürütebilecek bilgi, deneyim ve
KOS 3.2
yetene e sahip olmal d r.

1- KONTROL ORTAMI
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

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Personelin i e al nmas ile görevinde
ilerleme ve yükselmesinde liyakat
KOS 3.4 ilkesine uyulmal ve bireysel
performans göz önünde
bulundurulmal d r.

657 say l Kanun,
178 say l KHK,
Kariyer Meslek Gruplar na #li kin Yönetmelikler,
Maliye Bakanl Personeli Görevde Yükselme, Unvan
De i ikli i ve Atama Yönetmeli i,
Maliye Bakanl
Personelinin Yer De i tirme
Suretiyle Atanmalar na #li kin Yönetmelik ,
83\6854 say l Bakanlar Kurulu Karar yla kabul edilen
Devlet Memurlar E itimi Genel Plan ,
Mesleki E itim Kursu Yönergesi

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

Her görev için gerekli e itim ihtiyac
belirlenmeli, bu ihtiyac giderecek
KOS 3.5 e itim faaliyetleri her y l planlanarak
yürütülmeli ve gerekti inde
güncellenmelidir.

178 say l KHK (ek madde 26),
Maliye Bakanl Y ll k Hizmet #çi Y ll k E itim
Planlar ,
Kariyer Meslek Gruplar na #li kin Yönetmelikler

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

Personelin yeterlili i ve performans
ba l oldu u yöneticisi taraf ndan en
KOS 3.6 az y lda bir kez de erlendirilmeli ve
de erlendirme sonuçlar personel ile
görü ülmelidir.

657 say l Devlet Memurlar Kanunu (md. 113, 115 ve
117 )

Performans de erlendirmesine göre
performans yetersiz bulunan
personelin performans n geli tirmeye
657 say l Kanun (md. 64, 122, 123)
KOS 3.7 yönelik önlemler al nmal , yüksek
performans gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmalar
geli tirilmelidir.

Personel istihdam , yer de i tirme, üst
görevlere atanma, e itim, performans
de erlendirmesi, özlük haklar gibi
KOS 3.8 insan kaynaklar yönetimine ili kin
önemli hususlar yaz l olarak
belirlenmi olmal ve personele
duyurulmal d r.

657 say l Kanun,
178 say l KHK,
Maliye Bakanl Personeli Görevde Yükselme, Unvan
De i ikli i ve Atama Yönetmeli i,
Maliye Bakanl
Personelinin Yer De i tirme
Suretiyle Atanmalar na ili kinYönetmelik,
83\6854 say l Bakanlar Kurulu karar yla kabul edilen
Devlet Memurlar E itimi Genel Plan ,
Mesleki E itim Kursu Yönergesi

3.6.1.

3.1.2'de öngörülen eylem gerçekle tirilirken
bu arta yönelik düzenlemelere de yer
verilmesi

3.7.1

3.1.2'de öngörülen eylem gerçekle tirilirken
bu arta yönelik düzenlemelere de yer
verilmesi

3.8.1

3.1.2'de öngörülen eylem gerçekle tirilirken
performans de erlendirilmesine yönelik
artlara da yer verilmesi

1- KONTROL ORTAMI
Standart
Kod No

KOS4

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

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Yetki Devri: #darelerde yetkiler ve
yetki devrinin s n rlar aç kça
belirlenmeli ve yaz l olarak
bildirilmelidir. Devredilen yetkinin
önemi ve riski dikkate al narak yetki
devri yap lmal d r.

# ak süreçlerindeki imza ve onay
KOS 4.1 mercileri belirlenmeli ve personele
duyurulmal d r.

178 say l KHK (md. 40 ),
17/08/2009 ve 20/08/2009 tarihli Bakanl k Makam
Yetki Devri Onaylar ,
# lem Süreçleri,
Birimiçi Yetki Devri Yönergeleri

Yetki devirleri, üst yönetici taraf ndan
belirlenen esaslar çerçevesinde
devredilen yetkinin s n rlar n
KOS 4.2
gösterecek ekilde yaz l olarak
5018 say l Kanun,
belirlenmeli ve ilgililere
3046 say l Bakanl klar n Kurulu ve Görev Esaslar
bildirilmelidir.
Hakk nda Kanun,
Yetki devri, devredilen yetkinin önemi 659 say l KHK,
KOS 4.3
178 say l KHK (md. 9, 40),
ile uyumlu olmal d r.
Harcama Yetkilileri Hakk nda Tebli (1 ve 2 seri
no'lu),
Harcama Birimleri Görev Da l m Onaylar ,
Yetki devredilen personel görevin
17/08/2009 ve 20/08/2009 tarihli Bakanl k Makam
KOS 4.4 gerektirdi i bilgi, deneyim ve
Yetki Devri Onaylar ,
yetene e sahip olmal d r.
Yetki Envanteri,
23/03/2011 tarihli Yetki ve #mza Devrine #li kin
Yetki devredilen personel, yetkinin
Genelge,
kullan m na ili kin olarak belli
KOS 4.5 dönemlerde yetki devredene bilgi
vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi
aramal d r.

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

4.2.1

Bakanl m zda uygulanan yetki kullan m ve
yetki devirlerine ili kin düzenlemelerin,
uygulamalarda etkilili i sa lamak üzere
gözden geçirilmesi

#lgili Birimler

Yetki Devri Onay/
Genelge/ Yönerge
De i iklikleri

Ocak 2015

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

4.5.1

Yetki devredene, yetki devredilen personel
taraf ndan rapor sunulabilmesi amac yla
EBYS'nin teknik olarak haz rlanmas

MGM

EBYS Yetki Devri
Raporlama Modülü

Aral k 2015

2- R SK DE=ERLEND RME
Standart
Kod No

Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art

RDS5

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

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

5018 say l Kanun,
Kamu #darelerinde Stratejik Planlamaya #li kin
Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
Kamu #dareleri #çin Stratejik Planlama K lavuzu,
2013-2017 MB Stratejik Plan ,
#ç Kontrol Genelgeleri,
Stratejik Plan Haz rlama Bro ürü,

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

Kamu #darelerince Haz rlanacak Performans
Programlar Hakk nda Yönetmelik,
Performans Program Haz rlama Rehberi,
Bütçe ve Performans Program ile Kesin Hesap ve
#dareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile
Raporlama # lemleri Yönergesi,
RDS 5.2 bunlar n kaynak ihtiyac n , performans hedef ve
göstergelerini içeren performans program haz rlamal d r. Y ll k Performans Programlar ,
Performans Program Haz rlama Bro ürü,
Y ll k
#zleme ve De erlendirme
Raporu
(Performans Program )

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

#dareler, misyon ve vizyonlar n olu turmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
RDS 5.1 performanslar n ölçmek, izlemek ve de erlendirmek
amac yla kat l mc yöntemlerle stratejik plan
haz rlamal d r.

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe
Ça r s ,
Bütçe Haz rlama Rehberi,
2013-2017 MB Stratejik Plan ,
Y ll k Performans Programlar ,
#dare Bütçesi (Performans Esasl Bütçe)
Maliye SGB.net,
e-bütçe,
Maliye Bakanl 'nda Performans Esasl Bütçeleme:
#nceleme ve De erlendirme Raporu

Program bütçe
uygulamalar na
geçildi inde bu arta
ili kin eylem
öngörülecektir.

Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve
RDS 5.4 performans program yla belirlenen amaç ve hedeflere
uygunlu unu sa lamal d r.

5018 say l Kanun,
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
Operasyonel Planlar,
Üç Ayl k #zleme ve De erlendirme Raporlar
(Operasyonel Plan)

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

Yöneticiler, görev alanlar çerçevesinde idarenin
RDS 5.5 hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve
personeline duyurmal d r.

2013-2017 MB Stratejik Plan ,
Y ll k Performans Programlar ,
Maliye SGB.net izleme de erlendirme modülü,
Operasyonel Planlar

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

RDS 5.3

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

2- R SK DE=ERLEND RME
Standart
Kod No

Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art

RDS 5.6

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

RDS6

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.

RDS 6.1

RDS 6.2

RDS 6.3

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

Risklerin gerçekle me olas l ve muhtemel etkileri y lda
en az bir kez analiz edilmelidir.

Risklere kar al nacak önlemler belirlenerek eylem
planlar olu turulmal d r.

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

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

2013-2017 MB Stratejik Plan ,
Y ll k Performans Programlar ,
Performans Program Haz rlama Bro ürü

5018 say l Kanun (md. 63, 64 ),
#ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole #li kin Usul ve
Esaslar, Ön Mali Kontrol # lemleri Yönergesi,
Kamu #darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar
Hakk nda Yönetmelik,
20/7/2010 tarihli ve 2010/2 say l Hizmet #çi E itim
Genelgesi,
PERGEN'in 20/07/2010 tarihli ve 15664-15665
say l yaz s ,
Kariyer meslek mensuplar n n e itim konular na
risk konusunun eklenmesiyle ilgili Bakanl k
Makam Onaylar ,
MB Risk De erlendirme ve Yönetim Sistemi,
Operasyonel düzey risk eylem planlar ,
Yöneticiler için #ç Kontrol ve Risk Yönetimi
konulu bilgilendirme konferanslar sunumlar

Aç klama

6.1.1

1.1.9'daki eylem
gerçekle tirilirken risk
konusunda da bilgilendirme
yap lmas

6.1.2

Bakanl k üst yönetimince "MB
Risk Strateji Belgesi"nin
olu turularak yürürlü e
konmas

6.1.3

MB stratejik (idare düzeyi)
risklerinin belirlenmesi

6.1.4

Performans (birim düzeyi)
risklerinin belirlenmesi

6.1.5

Birimlerin operasyonel (alt
birim düzey) hedeflerinin
de erlendirilip
kar la labilecek risklerin ve
f rsatlar n belirlenmesi

Tüm Birimler

6.2.1

Her düzeyde belirlenen risklerin
olas l klar ve etkileri dikkate
al narak analiz edilmesi

Tüm Birimler

Risk
De erlendirme ve
Mart 2015
Yönetim Sistemi
Kay tlar

6.3.1

Riskler için belirlenen
önlemlere yönelik her düzeyde
eylem plan haz rlanmas

Tüm Birimler

Stratejik Risk
Eylem Plan ,
Hubat 2015
Performans Risk
Eylem Plan ,
Mart 2015
Operasyonel Risk
Eylem Planlar

Üst Yönetim

Üst Yönetim

Birim Yöneticileri

SGB

MB Risk Strateji
Hubat 2015
Belgesi

SGB

Risk
De erlendirme ve
Hubat 2015
Yönetim Sistemi
Kay tlar

SGB

Risk
De erlendirme ve
Mart 2015
Yönetim Sistemi
Kay tlar

SGB

Risk
De erlendirme ve
Mart 2015
Yönetim Sistemi
Kay tlar

3- KONTROL FAAL YETLER
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No

KFS7

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

KFS 7.1

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

KFS 7.2

Kontroller, gerekli hallerde, i lem öncesi
kontrol, süreç kontrolü ve i lem sonras
kontrolleri de kapsamal d r.

KFS 7.3

KFS 7.4

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

Mevcut Durum

5018 say l Kanun, 4353 say l Kanun,
178 say l KHK, #ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole #li kin Usul ve
Esaslar, Ön Mali Kontrol # lemleri Yönergesi,
Muhasebe Yetkililerinin Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik,
#ç Denetçilerin Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
Risk De erlendirme ve Yönetim Sistemi

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

7.1.1.

Her düzeyde tespit edilen riskler için
uygun kontrol faaliyetlerinin
belirlenmesi

7.2.1

2.7.1'de öngörülen eylem
gerçekle tirilirken operasyonel
düzeyde tespit edilen risk ve kontrol
faaliyetlerinin de i lem süreçlerine
eklenmesi

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Risk
Hubat 2015
De erlendirme
ve Yönetim
Mart 2015
Sistemi Kay tlar

Tüm Birimler

5018 say l Kanun,
2886 say l Kanun, 4706 say l Kanun
2489 say l Kefalet Kanunu (8. md.),
3091 say l Ta nmaz Mal Zilyetli ine Yap lan Tecavüzlerin
Önlenmesi Hakk ndaki Kanun, 5237 say l Türk Ceza
Kanununun ta nmaz zilyedli ine kar yap lan tecavüzü men
eden hükümleri
178 say l Kanun Hükmünde Kararname, Ta n r Mal
Yönetmeli i (32.md.),
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i (518. md.),
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i
Kamu #darelerine Ait Ta nmazlar n Kayd na #li kin
Yönetmelik,
Kamu #darelerine Ait Ta nmazlar n Tahsis ve Devri Hakk nda
Yönetmelik,
Hazine Ta nmazlarlar n n #daresi Hakk nda Yönetmelik
Hazine Ta nmazlar n n #daresi Hakk nda Yönetmelikte
De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

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

7.4.1.

Risk yönetiminde fayda-maliyet
analizinin yap lmas na yönelik olarak MAYEM
e itim düzenlenmesi

7.4.2

Her düzeyde tespit edilen riskler için
belirlenen ve harcama gerektiren
kontrol faaliyetleri için fayda maliyet
analizinin de yap lmas

Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti
beklenen fayday a mamal d r.

Tüm Birimler

Tüm
Birimler

E itim
Sertifikas

May s 2015

Fayda Maliyet
Analizi Tespit
Raporu

Mart 2015

3- KONTROL FAAL YETLER
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No

KFS8

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Prosedürlerin belirlenmesi ve
belgelendirilmesi:
dareler, faaliyetleri ile mali karar ve
i lemleri için gerekli yaz l prosedürleri ve bu
alanlara ili kin düzenlemeleri
haz rlamal , güncellemeli ve ilgili personelin
eri imine sunmal d r.
5018 say l Kanun,
657 say l Kanun,
178 say l Kanun Hükmünde Kararname,
Birim ve #dare Faaliyet Raporlar ,
Performans Program ,
Maliye SGB.net,
say2000i,
KBS,
# lem Yönergeleri

KFS 8.1

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

KFS 8.2

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet
veya mali karar ve i lemin ba lamas ,
uygulanmas ve sonuçland r lmas
a amalar n kapsamal d r.

KFS 8.3

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

KFS9

Görevler ayr l $ :Hata, eksiklik, yanl l 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 t r lmal d r.

KFS 9.1

5018 say l Kanun,
#hale Mevzuat ,
657 say l Kanun,
Her faaliyet veya mali karar ve i lemin
178 say l KHK,
onaylanmas , uygulanmas , kaydedilmesi ve #ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole #li kin Usul ve Esaslar,
kontrolü görevleri farkl ki ilere verilmelidir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i,
Harcama Yetkilileri Hakk nda 1 ve 2 nolu Tebli ler,
Faaliyet Görev Çak malar Tespit Raporlar (Birimler ve
Bakanl k düzeyinde)

5018 say l Kanun,
#hale Mevzuat ,
178 say l KHK,
Muhasebe Yönetmelikleri,
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i,
Ta n r Mal Yönetmeli i,
Maliye SGB.net harcama modülü, say2000i,
# lem Yönergeleri

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

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

8.3.1

Portallarda yay nlanan i lem
yönergelerinin revize edilen i lem
süreçleriyle uyumlu olacak ekilde
güncellenmesi

Tüm Birimler

Revize # lem
Yönergeleri

Nisan 2015

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

3- KONTROL FAAL YETLER
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

KFS 9.2

5018 say l Kanun,
#hale Mevzuat ,
Personel say s n n yetersizli i nedeniyle
657 say l Kanun,
görevler ayr l ilkesinin tam olarak
178 say l KHK,
uygulanamad idarelerin yöneticileri
Maliye Bakanl Personeli Görevde Yükselme, Unvan
risklerin fark nda olmal ve gerekli önlemleri
De i ikli i ve Atama Yönetmeli i,
almal d r.
Maliye Bakanl Personelinin Yer De i tirme Suretiyle
Atanmalar na ili kin Yönetmelik

KFS10

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

KFS 10.1

5018 say l Kanun,
657 say l Kanun,
659 say l KHK,
Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir 2489 say l Kefalet Kanunu,
ekilde uygulanmas için gerekli kontrolleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i,
Hazine Ta nmazlar n n #daresi Hakk nda Yönetmelik,
yapmal d r.
Resmî Yaz malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakk nda
Yönetmelik,
#ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole #li kin Yönetmelik

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

KFS 10.2

5018 say l Kanun,
657 say l Kanun,
5237 say l Türk Ceza Kanunu,
3628 say l Kanun,
4483 say l Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin
Yarg lanmas Hakk nda Kanun,
4982 say l Kanun,
178 say l KHK,
5176 say l Kanun,
659 say l KHK,
Kamu Görevlileri Etik Davran #lkeleri ile Ba vuru Usul ve
Esaslar Hakk nda Yönetmelik

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

Yöneticiler, personelin i ve i lemlerini
izlemeli ve onaylamal , hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli
talimatlar vermelidir.

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

3- KONTROL FAAL YETLER
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

KFS11

Faaliyetlerin süreklili$i: #dareler,
faaliyetlerin süreklili ini sa lamaya yönelik
gerekli önlemleri almal d r.

KFS 11.1

Personel yetersizli i, geçici veya sürekli
olarak görevden ayr lma, yeni bilgi
sistemlerine geçi , yöntem veya mevzuat
de i iklikleri ile ola anüstü durumlar gibi
faaliyetlerin süreklili ini etkileyen nedenlere
kar gerekli önlemler al nmal d r.

657 say l Kanun,
Maliye Bakanl Vekalet, Tedvir ve Görevlendirmenin Usulü
Hakk nda Genelge, Görev Tan m Rehberleri,
# lem Yönergeleri

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durumda belirtilen
mevzuat yeterli
güvence
sa lamaktad r.

KFS 11.2

Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil
personel görevlendirilmelidir.

5018 say l Kanun,
657 say l Kanun (md. 86 ),
Maliye Bakanl Vekalet, Tedvir ve Görevlendirmenin Usulü
Hakk nda Genelge,
Yan Ödeme Kararnamesi,
Maliye Bakanl Personeli Görevde Yükselme, Unvan
De i ikli i ve Atama Yönetmeli i

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

KFS 11.3

5018 say l Kanun,
657 say l Kanun,
832 say l Say tay Kanunu,
Devlet Memurlar n n Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri
Görevinden ayr lan personelin, i veya
Hakk nda Yönetmelik,
i lemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de
Muhasebe Yetkililerinin E itimi, Sertifika verilmesi ile
içeren bir rapor haz rlamas ve bu raporu
Muhasebe Yetkililerinin Çal ma Esas ve Usulleri,
görevlendirilen personele vermesi yönetici
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i (md. 520, 521 )
taraf ndan sa lanmal d r.
Ta n r Mal Yönetmeli i,
Hassas Görev Bro ürü,
Görev Tan m Rehberleri,
Birim Yönergeleri

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

KFS12

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

KFS 12.1

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

ISO 27001 Sertifikas ,
ISO 17799 Sertifikas ,
TSE 27001 Sertifikalar ,

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

3- KONTROL FAAL YETLER
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No

Mevcut Durum

BÜMKO: e-bütçe sisteminde; sistem yöneticisi, kurum kullan c
yöneticisi, kurum kullan c s ve di er kullan c tan mlamalar
yap lm t r. Her kullan c n n i gereksinimlerine ve kendi
ifresine göre yetkilendirmeleri farkl düzeydedir. Ayr ca,
loglama mekanizmalar ile merkezi izleme standard ve
politikalar belirlenmi tir.
MASAK: Bilgi sistemlerine veri ve bilgi giri i, verilerin
saklanmas , bunlara eri im yetkileri ile denetim standart ve
politikalar belirlenerek i gereksinimlerine göre yetkilendirme
yap lmaktad r.Bu çerçevede loglama mekanizmalar ile merkezi
izleme standard ve politikalar belirlenmi tir.
MUHASEBAT: ISO 27001 Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi
sertifikas al narak Bili im Sistemleri Dairesi’nde çal makta
olan servisler ve sunulan hizmetlerde belirli güvenlik
standartlar uygulanmaktad r. Sistem odas nda bulunan tüm
Bilgi sistemine veri ve bilgi giri i ile bunlara cihazlarda yap lan de i ikler ve di er kullan c aktiviteleri
eri im konusunda yetkilendirmeler yap lmal , merkezi loglama altyap s ile kay t alt na al nmaktad r.
KFS 12.2 hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit
Kurumumuz bünyesinde çal makta olan sistemlere ve
edilmesi ve düzeltilmesini sa layacak
yaz l mlara olan eri imler için kullan c bazl farkl seviyelerde
mekanizmalar olu turulmal d r.
yetkilendirmelerle yap lmaktad r.
M#LE: Bilgi sistemine veri giri leri ve yetkili giri leri ve yetkili
personel belirlenmektedir.
PERGEN: PEROP'ta veri ve bilgi giri i ile sorgulama ekranlar
ayr t r lm üst yönetim için personel bilgi sistemi
olu turulmu tur.
SGB: Yönetici ve kullan c tan mlamalar yap lm t r. Her
kullan c n n kendi ifresine göre yetkilendirmeleri farkl
düzeydedir.
BAHUM portal ve METOP: Yönetici ve kullan c tan mlamalar
yap lm t r. Her kullan c n n kendi ifresinegöre
yetkilendirmeleri farkl düzeydedir.
VDK: VDKB#S,
ISO 27001 Sertifikas ,
ISO 17799 Sertifikas ,
TSE 27001 Sertifikalar ,

KFS 12.3

#dareler bili im yöneti imini sa layacak
mekanizmalar geli tirmelidir.

ISO 27001 Sertifikas ,
ISO 17799 Sertifikas ,
TSE 27001 Sertifikalar ,

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

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

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

4- B LG VE LET
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No

B S13

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
grubu üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

Bilgi ve ileti!im: #dareler, birimlerinin ve
çal anlar n n performans n n izlenebilmesi, karar
alma süreçlerinin sa l kl bir ekilde i leyebilmesi
ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin
sa lanmas amac yla uygun bir bilgi ve ileti im
sistemine sahip olmal d r.

#darelerde, yatay ve dikey iç ileti im ile d
B#S 13.1 ileti imi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve
ileti im sistemi olmal d r.

Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine
B#S 13.2 getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye
zaman nda ula abilmelidir.

B#S 13.3

Mevcut Durum

M

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

Bakanl k #nternet Sitesi, Maliye.net, telefon, faks ve eposta sistemleri, 2009/1 160 say l Bilgi Notuna #li kin
Genelge (MUHASEBAT: say2000i, KBS, ça r merkezi,
Lotus. M#LE:MEOP, CBS (co rafi bilgi sistemi), YDS
(döküman yönetim sistemi), M#LE intranet, M#LE.net.
BAHUM: bahum portal, hukuk bili im sistemi, METOP,
BBS. MASAK: elektronik döküman yönetim sistemi,
bilgilendirme toplant lar , #nternet sayfas , extranet.
BÜMKO: Genel Müdürlük #nternet Sitesi, e-bütçe, intranet,
SGB: SGB.net, ça r merkezi, EBYS PERGEN;PEROP

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

Kamu #darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar
Hakk nda Yönetmelik,
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
#ç Kontrol Güvence Beyanlar ,
Kamu #darelerinin Kesin Hesaplar n n Düzenlenmesine
#li kin Usul ve Esaslar Hk.Yönetmelik,
Kesin Hesap Kanunu

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

Maliye SGB.net,
e-bütçe,
Yöneticiler ve ilgili personel, performans program
say2000i,
B#S 13.4 ve bütçenin uygulanmas ile kaynak kullan m na
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
ili kin di er bilgilere zaman nda eri ebilmelidir.
Maliye Bakanl Performans Esasl Bütçesi,
KBS
Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ve personelin
ihtiyaç duydu u gerekli bilgileri ve raporlar
B#S 13.5
üretebilecek ve analiz yapma imkan sunacak
ekilde tasarlanmal d r.

Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçlar
çerçevesinde beklentilerini görev ve
B#S 13.6
sorumluluklar kapsam nda personele
bildirmelidir.

Birimlerin otomasyon sistemleri (Maliye SGB.net, KBS,
METOP, MEOP, PEROP, e-bütçe, EBYS, E itim Yönetim
Bilgi Sistemi)

Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.
Yönetimin ihtiyaç duydu u
gerekli bilgileri ve raporlar
üretebilecek ekilde bütünle ik
13.5.1
bir yap da tasarlanan modüler
yönetim bilgi sistemi
olu turulmas
Birimlerde her y l n ba nda;
stratejik plan, performans
program ve iç kontrol
13.6.1 konular nda y l içerisinde
yap lacaklar hususunda
personele bilgilendirme
yap lmas

SGB

Tüm Birimler

Bütünle ik Modüler
Tüm Birimler Yönetim Bilgi
Aral k 2015
Sistemi

Toplant Tutana /
Duyuru/
Hubat 2015
Bilgilendirme epostas

4- B LG VE LET
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

M

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
grubu üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

4982 say l Kanun ,
3071 say l Kanun,
Devlet Memurlar n n Hikayet ve Müracaatlar Hakk nda
#darenin yatay ve dikey ileti im sistemi personelin
Yönetmelik,
B#S 13.7 de erlendirme, öneri ve sorunlar n iletebilmelerini
outlook sistemi, portallar, ça r merkezleri, Kamu
sa lamal d r.
Denetçili i Kurumu,
Birim #ç Genelgeleri,
Personelle yap lan toplant tutanaklar

B S14

Aç klama

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

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

#dareler, her y l, amaçlar , hedefleri, stratejileri,
B#S 14.1 varl klar , yükümlülükleri ve performans
programlar n kamuoyuna aç klamal d r.

5018 say l Kanun (md. 10),
MB 2013-2017 Stratejik Plan,
Y ll k Performans Programlar ,
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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

#dareler, bütçelerinin ilk alt ayl k uygulama
sonuçlar , ikinci alt aya ili kin beklentiler ve
B#S 14.2
hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna
aç klamal d r.

5018 say l Kanun (md. 30 ),
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu,
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
Kamu Hesaplar Bülteni,
Kamu #darelerinin Kesin Hesaplar n n Düzenlenmesine
#li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik

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

5018 say l Kanun (md. 41),
Birim ve #dare Faaliyet Raporu,
Faaliyet sonuçlar ve de erlendirmeler idare
MB Faaliyet Raporlar Haz rlama Bro ürü,
B#S 14.3
faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmal d r.
Kamu #darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar
Hakk nda Yönetmelik

Faaliyetlerin gözetimi amac yla idare içinde yatay
ve dikey raporlama a yaz l olarak belirlenmeli,
B#S 14.4 birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili
haz rlanmas gereken raporlar hakk nda
bilgilendirilmelidir.

B S15

5018 say l Kanun,
Strateji Geli tirme Birimlerinin Çal ma Usul ve Esaslar
Hakk nda Yönetmelik,
#ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole #li kin Usul ve Esaslar,
Kamu #darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar
Hakk nda Yönetmelik (md 10),
Yatay ve dikey raporlar n birimler içindeki ak n n
belirlendi i birim onaylar

14.4.1

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

Tüm birimler

- Onay
- #ntranet sayfas

Hubat 2015

Kay t ve dosyalama sistemi:#dareler, gelen ve
giden her türlü evrak dahil i ve i lemlerin
kaydedildi i, s n fland r ld ve dosyaland
kapsaml ve güncel bir sisteme sahip olmal d r.

Kay t ve dosyalama sistemi, elektronik
B#S 15.1 ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare
içi haberle meyi kapsamal d r.

Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik,
Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü'nün
Standart Dosya Plan ,
Birimlerin evrak otomasyon sistemleri (EBYS, MASAK:
elektronik döküman yönetim sistemi,)

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

4- B LG VE LET
Standart
Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art
Kod No
Kay t ve dosyalama sistemi kapsaml ve güncel
B#S 15.2 olmal , yönetici ve personel taraf ndan ula labilir
ve izlenebilir olmal d r.

B#S 15.3

B#S 15.4

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

Kay t ve dosyalama sistemi belirlenmi
standartlara uygun olmal d r.

Mevcut Durum
Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü'nün
Standart Dosya Plan , Birimlerin evrak otomasyon
sistemleri (EBYS, MASAK: elektronik döküman yönetim
sistemi)
Otomasyon sistemlerinde var olan ki isel ifreler, kullan c
hesaplar ile gizlilik gerektiren dosya ve belgelerin
saklanmas na dair Bakanl k Genelgesi,
MB #M#D Evrak Talimatnamesi,
MB Kontrollü Evrak # lem Yönergesi,
28.07.2003 tarihli ve 5522 say l evrak havale i lemleri
konulu Genel Yaz
Ba bakanl k Standart Dosya Plan Genelgesi 2005/7,
Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik,
Ba bakanl k Elektronik Belge Standartlar Genelgesi
(2008/16),
EBYS

Eylem
Kod No

M

Öngörülen Eylem veya
Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
grubu üyeleri

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

2.7.4'te öngörülen eylem
gerçekle tirilirken bu art
15.2.1
sa layacak düzenlemelerin de
yap lmas
Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.
Bu arta yönelik
olarak mevcut
durum yeterli
güvence
sa lamaktad r.

Ba bakanl k Standart Dosya Plan Genelgesi 2005/7,
Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik,
Gelen ve giden evrak zaman nda kaydedilmeli,
B#S 15.5 standartlara uygun bir ekilde s n fland r lmal ve Ba bakanl k Elektronik Belge Standartlar Genelgesi
ar iv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. (2008/16),
EBYS

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

#darenin i ve i lemlerinin kayd , s n fland r lmas ,
Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik,
korunmas ve eri imini de kapsayan, belirlenmi
Birim Fiziki Ar ivleri,
B#S 15.6
standartlara uygun ar iv ve dökümantasyon sistemi
EBYS
olu turulmal d r.

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

B S16

B#S 16.1

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

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

Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve
B#S 16.2 yolsuzluklar hakk nda yeterli incelemeyi
yapmal d r.

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar bildiren
B#S 16.3 personele haks z ve ay r mc bir muamele
yap lmamal d r.

657 say l Kanun,
3071 say l Kanun,
3628 say l Kanun,
4483 say l Kanun,
4982 say l Kanun,
5176 say l Kanun,
5237 say l Kanun,
Devlet Memurlar n n Hikayet ve Müracaatlar Hakk nda
Yönetmelik,
Kamu Görevlileri Etik Davran #lkeleri #le Ba vuru Usul
ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluklar n Bildirim Yöntemleri
Bro ürü
Anayasa (md. 25, 125, 129 ),
Avrupa #nsan Haklar Sözle mesi,
2577 say l #dari Yarg lama Usulü Kanunu,
3628 say l Kanun (md. 18),
5237 say l Kanun,
Kamu Görevlileri Etik Davran #lkeleri #le Ba vuru Usul
ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik

'Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzluklar n Bildirim
16.1.1 Yöntemleri'' bro ürünün gözden
geçirilerek da t m n n
yap lmas

BAHUM

Bro ür,
e-posta

Haziran 2015

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

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

5- ZLEME
Standart
Kod No

Kamu ç Kontrol Standard ve Genel art

S17

ç kontrolün de$erlendirilmesi: #dareler iç kontrol
sistemini y lda en az bir kez de erlendirmelidir.

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

#ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ili kin Usul ve
Esaslar,
Strateji Geli tirme Birimlerinin Çal ma Usul ve 17.1.1
Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
MB #ç Kontrol #zleme ve De erlendirme Rehberi

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çal !ma
Grubu Üyeleri

#ç Kontrol Eylem plan ile uygulamaya
konulan Operasyonel Planlar, # lem
Süreçleri, # lem Yönergeleri, Birim
Yönergeleri ve eki Görev Da l m
Çizelgeleri, Hassas Görev Listeleri,
ISO Sertifikalar , Yatay ve Dikey
Rapor Ak Onaylar gibi
mekanizmalar n güncel tutuldu u
bilgisinin y lda bir kez SGB'ye
bildirilmesi.

Tüm Birimler

#ç kontrol özde erlendirme anket
sorular n n gözden geçirilerek yeniden
düzenlenmesi

SGB

!birli$i
Yap lacak
Birim

Ç kt / Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Aç klama

#S 17.1

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

#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 l m sa lanmal d r.

#S 17.4

#ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ili kin Usul ve
#ç kontrolün de erlendirilmesinde, yöneticilerin
Esaslar,
görü leri, ki i ve/veya idarelerin talep ve ikâyetleri
Strateji Geli tirme Birimlerinin Çal ma Usul ve
ile iç ve d denetim sonucunda düzenlenen raporlar
Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
dikkate al nmal d r.
MB #ç Kontrol #zleme ve De erlendirme Rehberi

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

#S 17.5

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

MB #ç Kontrol Sistemi De erlendirme Raporu,
MB 2010 Kamu #ç Kontrol Standartlar na Uyum
Eylem Plan ,
Kamu #ç Kontrol Standartlar na Uyum Genelgesi, MB
#ç Kontrol #zleme ve De erlendirme Rehberi

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

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

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

S18

17.2.1

Kontrol Özde erlendirme Anketleri,
MB #ç Kontrol #zleme ve De erlendirme Rehberi,
Kontrol Özde erlendirme Çal taylar ,

BUMKO

Güncelleme Raporu

Eylül 2015

#ç Kontrol
Özde erlendirme
Anket Formu

Temmuz 2015

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

ç denetim:#dareler fonksiyonel olarak ba ms z bir
iç denetim faaliyetini sa lamal d r.

#S 18.1

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

Maliye Bakanl #ç Denetim Yönergesi,
#ç Denetim Plan ve Program ,
#ç Denetim Bro ürü,
Kamu #ç Denetim Rehberi,
Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi,
#ç Denetim Kalite Güvence Geli tirme Program

#S 18.2

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

#ç Denetçilerin Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik,
Kamu #ç Denetim Rehberi,
MB #ç Denetim Birimi Ba kanl Yönergesi (Tasla )

