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Kurum Kültürü

Kurum kültürünün gelişmiş olması 

çalışanların kurum ile bağının güçlü 

olmasını sağlar böylece verilen 

hizmetlerin kalitesi artar.

Birim Gözden Geçirme Toplantıları, Anketler

Yeni başlayan personellerin 

kurum kültürüne 

adaptasyonlarının zor olması

Kurumun benzer kurumlar 

arasında farkının ortaya 

çıkması, mezun olan 

paydaşların kurum kültürünü 

benimsemesi

Kurumsal Hafıza

Kurumda kurumsal bir hafızanın 

olması sonradan gelenlere bilgi 

aktarımını kolaylaştırır, bilginin tekel 

olmasını engeller.

Birbirine Entegre Olmuş Bilgi Sistemleri, 

Arşivler, Faaliyet Raporları, Toplantı 

Tutanakları

Güvenliği sağlanamayan bilgi 

sistemlerinin çökmesi 

sonucunda kurumsal hafızanın 

zarar görmesi

Kurumsal hafızanın güvenliği 

için bilgi işlem altyapısının 

güçlendirilmesi

Mevzuat Çalışmaları

Kurumsal iç kontrol süreçlerinin etkili, 

verimli ve ekonomik bir şekilde 

yürütülmesi.

KSÜ Kurumsal Risk Yönetimi 

Yönergesi,K.S.Ü. 4734 K.İ.K. 22/D Doğrudan 

Temin Yönergesi, Ön Mali Kontrol Yönergesi, 

Yönetmelikler, Uygulama Rehberleri, Örnek 

Formlar, Belgeler ve Sunumlar.

Değişen mevzuat çerçevesinde 

güncellenmeyen kurumsal 

süreçler kurumsal performansı 

olumsuz etkiler. Cezazi 

yaptırımlara neden olur.

Kurum genelinde yürütülen 

idari ve mali süreçlere yönelik 

mevzuat çalışmaları  için etkili 

ekonomik ve verimli bir 

faaliyet alanı sağlar. 

Nitelikli İş Gücü

Nitelikli ve yeterli sayıda personel 

istihdamı birim hizmet kalitesini artırır. 

Süreçleri hızlandırır.

Personel Görev Tanımları, Atama, görevde 

yükselme ve unvan değişikliğine yönelik ilgili 

mevzuat, Muhasebe yetkilisi sertifikası 

Nitelikli personel eksikliği, iş 

süreçlerinde aksamalara ve 

hatalara yol açmakla birlikte 

birim personelinin motivasyon 

kaybına yol açmakta, aksayan ya 

da hatalı işlemlerden dolayı 

cezai yaptırımlara neden 

olmaktadır.

Nitelikli personel sayısının 

artırılması birim personelin 

motivasyonunu ve 

performansını olumlu yönde 

etkileyecektir. Kurumsal  kalite 

süreçlerini iyileştirici bir katkı 

sağlayacaktır.

Bilgi İşlem 

(Otomasyon) Altyapısı

Bilgi işlem altyapısının güçlü olması 

birimler arası bilgi alışverişinin daha 

hızlı ve doğru olmasını sağlar verilen 

hizmetin daha kısa sürede doğru 

şekilde gerçekleştirilmesini ve etkin 

şekilde hizmetlerin kayıt altına 

alınmasını sağlar.

SAY 200İ, KBS, MYS, BKMYS, SGB.net, 

Ebütçe, KASVES, KA-YA, EBYS, e-posta

Bilginin gizliliği ve güvenliğinin 

tehlike altında olması, sistem 

arızalarında kurumun 

bilgilerinin kaybolması ya da 

başkaları tarafından ele 

geçirilmesi

Yazılım ve otomasyon 

sistemlerinin gelişmesi, web 

servisleri  ve entegrasyon 

süreçleri sayesinde Bilgi işlem 

altyapısını güçlendirmek, 

kurum bilgi işlem kapasitesini 

artırmak. Kurum dijital 

verilerinin güvenliği için 

otomatik yedekleme ve 

kurtarma yazılımlarının sağlıklı 

bir şekilde çalışmasını 

sağlamak. 

Birimler Arası İletişim 

ve Koordinasyonu

Birimler arası entegrasyon hizmetlerin 

doğru, verimli ve zamanında 

verilmesini sağlar.

Toplantılar, Eğitimler, Çalıştaylar, Çevrimiçi 

Video Konferanslar, EBYS, e-posta

Pandemi sürecinde iletişim ve 

koordinasyonun yüz yüze 

olmaktan çıkması ve sadece 

sanal ortamda yapılması 

motivasyon ve performansı 

olumsuz etkilemektedir.

Birimlerin iş birliği ve 

koordinasyonu için toplantılar 

yaparak bilgi paylaşımı ve 

iletişimin yanı sıra iş 

süreçlerinde iyileştirmeyi 

sağlamak.
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