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Defierli Qahqma Arkadaglarrm;

5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunu ile iilkemizde uygulanmaya

baglayan kamu mali ydnetimi ve kontrol anlayrgr, idarelerin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve

verimli bir qekilde yerine getirmesini esas almrg ve tiim bu stireci saydamhk ve hesap

verebilirlik iizerine kurmuqtur.

Bu dolrultuda, kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amag ve

hedefler ortaya konulmakta hem de iist politika belgelerinde yer alan <incelikler ile ba[lantr

kurulmaktadrr. Yrlhk olarak haznlanan performans programlarr ile bu amag ve hedeflerin

gergekleqtirilmesine ydnelik performans hedefleri ve gdstergeleri tespit edilmekte ve bu

hedeflere ulaqmak igin kaynak planlamasr yaprlmaktadrr. ig kontrol sistemi ile de tiim bu

planlamalara uygun bir bigimde faaliyetlerin stirdtirebilmesini saflayacak mekanizmalar

kurulmakta ve giiglendirilmektedir.

Bu kapsamda, ig kontrol sisteminin saghkh bir qekilde iqletilmesi amacryla;

ortamlarda paylaqrlacakttr. (KOS 1 . 1 . I )

yaprlacaktrr. (KOS 1. 1.3)



Etik kurallann farkrndah[rrun artrrlmasr amagh gahgmalar yaprlacaktrr. (KOS 1.3.1 ve

r.3.2)

Misyonumuzile uyumlu gcirevlerimizyazh hale getirilecek ve hizmetlere iligkin gcirev

tantmlan olugturularak ilgili personele bildirilecektir. (KOS 2.2.1 - 2.3.1)

G6rev dafrhmr ile iligkilendirilmiq teqkilat $emasr oluqturulacaktrr. (KOS 2.4.1)

Organizasyon yaprlarr iqlevlere gdre hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliqkisini

gcisterecek qekilde olugturulacaktrr. (KOS 2.5 .D

Hassas gtirevlere iligkin prosediirler belirlenerek ilgili paydaqlara bildirilecektir. (KOS

2.6.r)

Amag ve hedeflerimize ydnelik riskler belirlenecek ve risklere uygun kontrol

y<intemleri uygulanacaktrr. (RDS 6.1, KFS 7.1)

Personel saylsmm yetersizli[i nedeniyle gorevler ayrrh[r ilkesinin tam olarak

uygulanamadr[r durumlara ydnelik riskler tammlanacak ve gerekli onlemler almacaktrr.

(KFS 9.2.1)

Hiyerarqik kontroller yaprlacak ve mevzuattaki diizenlemeler izlenecektir. (KFS 1 0. 1 . 1)

Stratejik planda yer alan amag hedef ve faaliyetlerin igsellegtirilmesi igin bilgilendirme

toplantrlarr yaprlacak ve ilgili amag ve hedeflere yonelik gahqmalar yaprlacaktrr. (BiS

13.6, RD 5.4)

Ydnergeleri, Birim Ycinergeleri ve eki Gorev Dafrhm Qizelgeleri, Birim Misyon ve

Vizyonlarr, Hassas G<irev Listeleri, Yatay ve Dikey Rapor Akrg Onaylarr gibi

mekanizmalar giincellenerek personele duyurulacak ve eylem plam kapsamrnda yaprlan

tiim gahgmalarrnbilgisi Strateji Geligtirme Daire Baqkanhfrna bildirilecektir. (i 17.1.3)

Bu vesileyle bahsi gegen hususlan yakrndan takip edecelimi beyan eder, ttim yonetici

ve personelimizin de bu gahgmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti gostermelerini onemle rica

ederim.
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