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BİS13

BİS 13.1 İdarelerde,  yatay  ve  dikey  iç  iletişim  ile  dış iletişimi 

kapsayan etkili ve  sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi 

olmalıdır.

Bilgi ve iletişim sistemimizin 

yapısı istenen düzeyde 

değildir.

13.1.1. Üniversitemiz intranet, internet ve web mail sistemleri 

geliştirilecek, mevcut iletişim sistemleri güncellenecektir.

Genel Sekreterlik Bilgi 

İDB

Tüm Birimler İntranet, İnternet 

ve web mail 

sistemleri

Aralık 2014 25.11.2014 tarih ve 655 sayılı yazı ile 

Bilg.İşl.Dai.Bşk.lığınca ilgili standarttaki 

eylemlerin büyük ölçüde tamamlandığı 

bildirilmiştir.  Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

ve elektronik imzayada Üniversitemiz 

birimlerinde 01.01.2015 tarihinde geçilmiştir.

BİS 13.2 Yöneticiler   ve   personel,   görevlerini   yerine 

getirebilmeleri  için  gerekli  ve  yeterli  bilgiye 

zamanında ulaşabilmelidir.

Gerekli ve yeterli bilgiye 

ulaşılma konusunda sorunlar 

yaşanmaktadır.

13.2.1. Birim web sayfalarının sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Tüm Birimler Bilgi İşlem DB Web Sayfaları Temmuz 2014 25.11.2014 tarih ve 655 sayılı yazı ile 

Bilg.İşl.Dai.Bşk.lığınca ilgili standarttaki 

eylemlerlere ilişkin gerekli güncellemlerin 

sürekli taraflarınca yapıldığı bildirilmiştir.

BİS 13.3

Bilgiler   doğru,   güvenilir,   tam,   kullanışlı   ve 

anlaşılabilir olmalıdır.

Sunulan bilgiler ve sunuluş 

yöntemleri yeterli düzeyde 

değildir.
13.3.1.

Doğru, güvenilir, kullanışlı, anlaşılabilir ve tam bilgilerin elde 

edilmesi ve sunulması gerekmektedir.

Genel Sekreterlik Tüm Birimler

Raporlar ve 

Talimatlar

Sürekli

Haziran 2017 sonuna kadar konuya ilişkin 

sorumlu birimden rapor istenecektir.

BİS 13.4

Yöneticiler    ve    ilgili   personel,    performans 

programı  ve  bütçenin  uygulanması  ile  kaynak 

kullanımına  ilişkin  diğer  bilgilere  zamanında 

erişebilmelidir.

Kullanıcılar sistemi yeterince 

kullanmamaktadır.
13.4.1.

E-bütçe sisteminde kullanıcı şifrelerinin güncellenmesi ve 

sistemin kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları 

yapılacaktır. SGDB Tüm Birimler

Eğitim Sunumları

Sürekli

29.01.2014 tarihinde Üniversitemiz personeline 

e-bütçe konusunda eğitim verilerek,şifrelerde 

gerekli güncellemeler tamamlandı.

BİS 13.5

Yönetim    bilgi    sistemi,    yönetimin    ihtiyaç 

duyduğu     gerekli     bilgileri     ve     raporları 

üretebilecek  ve  analiz  yapma  imkanı  sunacak şekilde 

tasarlanmalıdır.

Yönetim bilgi sistemine 

yönelik mevcut bir çalışma 

bulunmamaktadır.
13.5.1.

Yönetim bilgi sistemine yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Üst Yönetim SGDB

Bilgi İşlem DB Yazılım Aralık 2019

Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında,Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi(EBYS)ne 01.01.2015 

tarihinde kurum genelinde geçildi.

BİS 13.6

Yöneticiler,    idarenin    misyon,    vizyon    ve 

amaçları  çerçevesinde  beklentilerini  görev  ve 

sorumlulukları         kapsamında         personele 

bildirmelidir.

Yönetimin beklentileri 

personele yeterince 

bildirilememektedir.
13.6.1.

Yönetimin beklentileri talimat haline getirilip, personele 

bildirilmesi sağlanacaktır.

Üst Yönetim Birim 

Yöneticileri

SGDB

Talimatlar ve 

Genelgeler, 

Bilgilendirme 

Toplantıları

Sürekli

Mevcut personele sistemin kullanımına yönelik 

bilgilendirme çalışmaları Haziran 2014'e kadar 

tamamlanacaktır.

BİS 13.7

İdarenin    yatay    ve    dikey    iletişim   sistemi 

personelin  değerlendirme,  öneri  ve  sorunlarını 

iletebilmelerini sağlamalıdır.

İletişim sisteminin 

geliştirilmesi gereklidir.
13.7.1.

İdarenin iletişim sistemi, personelin öneri ve sorunlarını 

iletebilmesini  sağlayacak şekilde revize edilecektir.

Genel Sekretelik Bilgi İşlem DB Yazılımlar Sürekli

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, 26.05.2014 

tarihinde Üniversitemiz web sayfasında istek ve 

şikayet formu açıldı.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Tamamlanan Eylemler

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.
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BİS14

BİS 14.1

İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, 

varlıkları,     yükümlülükleri     ve     performans 

programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.

Birimlerimiz her yıl amaç, hedef, 

strateji,varlık, yükümlülük, ve 

performans programlarını 

hazırlayarak yasal süreler 

içerisinde SGDB'a gönderir ve 

bunlar konsolide edilerek internet 

sayfamız üzerinden kamuoyuna 

duyurulur.

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için 

yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

BİS 14.2 İdareler,  bütçelerinin  ilk  altı  aylık  uygulama

sonuçları,  ikinci  altı  aya  ilişkin  beklentiler  ve 

hedefler       ile       faaliyetlerini       kamuoyuna 

açıklamalıdır.

Bütçe Gerçekleşme ve 

Beklentiler Raporu ile kamuoyu 

bilgilendirilmektedir.

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için 

yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

BİS 14.3

Faaliyet  sonuçları  ve  değerlendirmeler  idare faaliyet        

raporunda        gösterilmeli        ve duyurulmalıdır.

Üniversitemiz faaliyet raporu 

web sayfamız aracılığıyla 

kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır.

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için 

yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

BİS 14.4 Faaliyetlerin  gözetimi  amacıyla  idare  içinde  yatay ve  dikey  

raporlama  ağı  yazılı  olarak  belirlenmeli, birim ve personel, 

görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması        gereken        

raporlar        hakkında bilgilendirilmelidir.

Üniversitemiz faaliyet raporu 

web sayfamız aracılığıyla 

kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır.

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için 

yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.
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BİS15

BİS 15.1 Kayıt    ve    dosyalama    sistemi,    elektronik 

ortamdakiler  dahil,  gelen  ve  giden  evrak  ile idare içi 

haberleşmeyi kapsamalıdır.

Kayıt ve dosyalama sistemi 

ihtiyaçlara cevap verebilecek 

düzeyde değildir.

15.1.1. Üniversitemiz elektronik kayıt ve dosyalama sisteminin idare 

içi haberleşmeyi sağlayacak şekilde oluşturulması 

sağlanacaktır.

Genel Sekretelik Bilgi 

İşlem DB.

Tüm Birimler Elektronik Evrak 

Takip Sistemi

Nisan 2014 Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında,Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi(EBYS)ne 01.01.2015 

tarihinde kurum genelinde geçildi.

BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı,     

yönetici     ve     personel     tarafından ulaşılabilir ve 

izlenebilir olmalıdır.

Kayıt ve dosyalama sistemi 

ihtiyaçlara cevap verebilecek 

düzeyde değildir.

15.2.1. Kayıt ve dosyalama sisteminin ilgili kişiler tarafından 

ulaşılabilir, izlenebilir ve araştırılabilir olması sağlanacaktır.

Genel Sekretelik Bilgi İşlem DB Yazılım Nisan 2014 Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında,Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi(EBYS)ne 01.01.2015 

tarihinde kurum genelinde geçildi.

BİS 15.3 Kayıt  ve  dosyalama  sistemi,  kişisel  verilerin 

güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.

Kayıt ve dosyalama sistemi 

ihtiyaçlara cevap verebilecek 

düzeyde değildir.

15.3.1. Kayıt ve dosyalama sistemi bilgi güvenliğini sağlayacak düzeye 

getirilecektir.

Genel Sekretelik Bilgi 

İşlem DB.

Tüm Birimler Yetkilendirme 

Listeleri

Nisan 2014 Haziran 2017 sonuna kadar konuya ilişkin 

sorumlu birimden rapor istenecektir.

BİS 15.4 Kayıt    ve    dosyalama    sistemi    belirlenmiş 

standartlara uygun olmalıdır.

Kayıt ve dosyalama sistemi 

ihtiyaçlara cevap verebilecek 

düzeyde değildir.

15.4.1. Kayıt ve dosyalama sisteminin standartlara uygunluğu 

sağlanacaktır.

Tüm Birimler Genel Sekreterlik 

SGDB

Personel DB

Standart 

Dosyalama Sistemi

Nisan 2014 Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında,Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi(EBYS)ne 01.01.2015 

tarihinde kurum genelinde geçildi.

BİS 15.5

Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, 

standartlara  uygun  bir  şekilde  sınıflandırılmalı ve   

arşiv   sistemine   uygun   olarak   muhafaza edilmelidir.

Kayıt ve dosyalama sistemi 

ihtiyaçlara cevap verebilecek 

düzeyde değildir. 15.5.1.

Gelen ve giden evrakın zamanında kaydedilmesi, standartlara 

uygun biçimde sınıflandırılması ve arşiv sistemine uygun 

muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Tüm Birimler

Genel Sekreterlik 

SGDB

Personel DB

Arşiv Sistemleri

Nisan 2014

Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında,Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi(EBYS)ne 01.01.2015 

tarihinde kurum genelinde geçildi.

BİS 15.6 İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, 

korunması ve erişiminide kapsayan, belirlenmiş 

standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi 

oluşturulmalıdır.

Arşiv ve dokümantasyon sistemi 

yeterli düzeyde değildir.

15.6.1. Üniversitemiz arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulacaktır. Kütüphane DDB Tüm Birimler Genelgeler, 

Raporlar

Nisan 2014 Üniversitemiz, Kütüphane ve Dökümantasyon 

Daire Başkanlığınca kurum arşiv hazırlama ve 

dökümantasyon sistemi çalışmalarının devam 

ettiği 03.06.2014 tarihli ve 173 sayılı yazı ile 

bildirildi.

BİS16

BİS 16.1

Hata,   usulsüzlük   ve   yolsuzlukların   bildirim 

yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

Belirlenmiş bir yöntem 

bulunmamaktadır.

16.1.1.

Birimlerimizce hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim 

yöntemleri belirlenerek personele duyurulacaktır.

Hukuk Müşavirliği

Üst Yönetim Yönerge Mayıs 2014

Üniversitemiz,Hukuk Müşavirliğince hazırlanan 

Hata, Hile,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların 

Bildirilmesi Yönergesi, Üniversitemiz 

Senatosunda 18.06.2014 tarihli oturumunda 

kabul edilerek web sayfasında yayınlanmıştır.

BİS 16.2 Yöneticiler,    bildirilen   hata,    usulsüzlük   ve 

yolsuzluklar     hakkında     yeterli     incelemeyi 

yapmalıdır.

Gerekli incelemeler 

yapılmaktadır.

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için 

yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

BİS 16.3

Hata,   usulsüzlük   ve   yolsuzlukları   bildiren 

personele   haksız   ve   ayırımcı   bir   muamele 

yapılmamalıdır.

Hata ,usulsuzlük ve yolsuzlukları 

bildiren personele haksız ve 

ayrımcı bir muamele söz konusu 

değildir.

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için 

yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

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

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

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

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


