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ÜST	YÖNETİCİ	SUNUŞU	 	 															 	
	
	
	

	
İç	 Kontrol	 Kavramını,	 idare	 olarak	 Bayrampaşa	 Belediyesi’nin	 amaçlarına	 ulaşmak	 içi	 yürütülen	

çabaların	 sistemli	 hale	 getirilmesi	 şeklinde	 kısaca	 tanımlamak	 mümkündür.	 Ayrıca,	 sadece	 amaçların	
belirlenmesi	ve	buna	yönelik	planların	yapılması,	iç	kontrol	açısından	yeterli	değildir.	İç	kontrol	varmak	istenen	
yolda	 ortaya	 çıkabilecek	 risklerin	 belirlenmesini	 ve	 belirlenen	 risklere	 karşı	 	 da	 alınacak	 önlemlerin	 tespit	
edilmesini	ifade	etmektedir.	

	
Eylem	 planının	 başarılı	 bir	 şekilde	 uygulanmasının,	 kurallar	 ve	 standartları	 ortaya	 konulmuş	 iyi	 bir	

izleme	 ve	 değerlendirme	 çalışmasıyla	 mümkün	 olabilmektedir.	 Bu	 nedenle,	 eylem	 planıyla	 belirlenen	
faaliyetlerin	 sorumlu	 birimler	 tarafından	 yapılıp,	 yapılmadığı,	 izleme	 çalışmaları	 ile	 sürekli	 ve	 periyodik	
aralıklarla	gözden	geçirilecektir.	

	
5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu	ve	diğer	 ilgili	mevzuatla	getirilen	Kamu	 İç	Kontrol	

Standartlarına	 uyum	amacıyla	 yapılacak	 çalışmalara	 esas	 olmak	 üzere,	 İdaremizdeki	mevcut	 durumun	 tespiti	
yapılmış	ve	hazırlanacak	“Kamu	İç	Kontrol	Standartlarına	Uyum	Eylem	Planı”na	temel	oluşturacak	bu	rapor	ve	
eylem	planı	taslağı	düzenlenmiştir.	

	
İç	Kontrol	eylem	planında	emeği	geçen	tüm	çalışma	arkadaşlarıma	teşekkür	ederim,	tüm	personelime	

başarılar	dilerim.	
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MİSYON-VİZYON	VE	İLKELER	
	
	
	
	

Misyon	
	

“Yaşanabilir	Bir	Bayrampaşa	İçin	Halkımızın	Mutluluğunu	Her	Şeyin	Üzerinde	Tutmak”	
	
	
	
	

Vizyon	
	
“Mutlu	ve	Güler	Yüzlü	İnsanların	Yaşadığı	Sosyal,	Kültürel	ve	Ticari	Açıdan	İstanbul’un	Cazibe	Merkezlerinden	

Biri	Olmak”	
	
	
	
	

İlkeler	
	

‘’Dürüstlük	ve	güvenilirlik,	Zamanında	ve	etkili	hizmet	sunma,	Adaletli	ve	objektif	olma,	Güler	
yüzlülük	ve	içtenlik’’	
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Belediyemizin	Stratejik	Amaç	ve	Hedefleri	
	
Bayrampaşa	Belediyesinin	2015-2019	yılları	için	belirlenen	stratejik	amaçları	aşağıdaki	gibidir.  
 
1.	Şehir	Hayatını	Geliştirmek		
	
1.1.	Gelişen	İhtiyaçlar	Çerçevesinde	Şehri	Planlamak		
Hedef	1.1.1.	Mevcut	imar	planları	ile	ilgili	sorunları	çözmek	ve	riskli	yapıların	önüne	geçmek	

Hedef	1.1.2.	Yatırım	programına	göre	kamulaştırma	çalışmaları	yapmak	

	

1.2.	Kent	Hayatının	Paylaşıldığı	Mekânları	Güzelleştirmek	Kente	Estetik	Bir	Görünüm	Vermek		
Hedef	1.2.1.	Meydan,	prestij	cadde	ve	çevre	düzenleme	çalışmaları	yapmak	

Hedef	1.2.2.	Asfalt	kaplama,	tretuvar	ve	yağmur	suyu	şebeke	çalışmaları	yapmak	

Hedef	1.2.3.	Havai	hatları	yer	altına	almak	

	
1.3.	Toplumun	Afetlere	Karşı	Hazırlıklı	Olmasını	Sağlamak	
Hedef	1.3.1.	Mahallelerde	gönüllü	arama	kurtarma	ekipleri	kurmak	

Hedef	1.3.2.	Toplumu	afetlere	karşı	bilgilendirmek	

Hedef	1.3.3.	Afet	malzemelerini	yenilemek	

	
1.4.	Sağlıklı	Bir	Ortamda	Yaşamak	İçin	Görsel	ve	Çevresel	Kirliliği	Azaltmak		
Hedef	1.4.1.	Yer	altı	konteyner	sistemi	kurmak	

Hedef	1.4.2.	Kent	merkezlerine	yeni	konteynır	yerleştirmek	ve	mevcutları	yenilemek	

Hedef	1.4.3.	Kent	merkezlerine	çöp	kovaları	ve	sigara	izmariti	atma	kutuları	yerleştirmek	

Hedef	1.4.4.	Çevre	bilincini	geliştirme	yönelik	organizasyonlar	düzenlemek	

Hedef	1.4.5.	Çevre	bilincini	geliştirme	yönelik	eğitici	materyaller	dağıtmak	

	

1.5.	Kent	İçi	Ulaşımda	Mobiliteyi	Sağlamak	İçin	Trafik	Yönetimi	ve	Toplu	Taşıma	Hizmetlerinde	Bilgi	
Teknolojilerinden	Faydalanmak	ve	Akıllı	Ulaşım	Sistemlerini	Kullanmak		
Hedef	1.5.1.	Akıllı	ulaşım	ve	toplu	taşıma	sistemlerinden	azami	ölçüde	yararlanmak	

	
1.6.	Konforlu,	Güvenli	ve	Sürdürülebilir	Bir	Ulaşım	ve	Trafik	Altyapısı	Kurmak		
Hedef	1.6.1.	Trafik	güvenliğine	ilişkin	risk	ve	tehlikeleri	en	aza	indirebilmek	için	kavşak	ve	bağlantı	yolları	

yapmak	

Hedef	1.6.2.	Otopark	alanları	yapmak,	"Park	Et-	Devam	Et"	sistemini	yaygınlaştırmak	

Hedef	1.6.3.	Bisiklet	ulaşımının	konfor	ve	güvenliğinin	sağlamak	

	

1.7.	Toplu	Taşımayı	Yaygınlaştırmak	ve	Erişebilirliğini	Artırmak		
Hedef	1.7.1.	Yeni	metro	istasyonu	ve	yeni	hatlar	kurmak	

	
1.8.	Yeşil	Alanları	ve	Parkları	Artırmak,	Korumak,	Geliştirmek	ve	Kullanımını	Yaygınlaştırmak		
Hedef	1.8.1.	Mevcut	parkların	sürekliliğini	sağlamak	ve	hizmet	kalitesini	artırmak	

Hedef	1.8.2.	Parkların	sayısını	ve	alanını	artırmak	

Hedef	1.8.3.	Temalı	parklar	yapmak	

Hedef	1.8.4.	Yeşil	alan	miktarını	artırmak	ve	mevcutları	iyileştirmek	

Hedef	1.8.5.	Altıntepsi	Mahallesi	Atölye	ve	Garajlar	Alanı	ve	İKEA	arkası	bilim	parkı	yapmak	

	

1.9.	Sağlıklı	Toplum	İçin	Kaliteli	ve	Akredite	Sağlık	Hizmetleri	Sunmak		
Hedef	1.9.1.	Toplumun	sağlığını	korumak	

	
1.10.	Toplumu	Sağlığa	Yönelik	Risklerden	Korumak		
Hedef	1.10.1.	İnsan	sağlığına	zararlı	atıkları	toplamak,	bertaraf	etmek	ve	geri	dönüştürmek	

Hedef	1.10.2.	Minik	eller	temiz	hijyen	projesini	uygulamak	

Hedef	1.10.3.	İbadethanelerin	temizliğini	sağlamak	

Hedef	1.10.4.	Vatandaşların	kurbanlarını	dini	ve	sıhhi	şartlara	uygun	kesmesini	sağlamak	
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Hedef	1.10.5.	Kent	yaşamında	hayvanlardan	kaynaklanan	olumsuzlukları	gidermek	ve	hayvan	sevgisini	artırmak 
	
1.11.	Toplumun	Sağlığı	ve	Huzuru	İçin	Koruyucu	ve	Önleyici	Denetimler	ve	Bilinç	Artırıcı	Faaliyetler	
Yapmak	
Hedef	1.11.1.	Koruyucu	ve	önleyici	denetimler	yapmak	

Hedef	1.11.2.	İnsan	sağlığını	korumak	ile	ilgili	bilgi	ve	bilinç	artırıcı	faaliyetler	yapmak	

	
2.	Eğitim,	Spor,	Kültür	ve	Sosyal	Hayat		
	
2.1.	Yeni	Sosyal,	Kültürel	ve	Sanat	Tesisleri	Açmak		
Hedef	2.1.1.	Yeni	sosyal	tesisler	açmak	

Hedef	2.1.2.	Yeni	kültür	ve	sanat	evleri	açmak	

Hedef	2.1.3.	Yeni	bilgi	evleri	açmak	

	
2.2.	Toplumun	Sosyal,	Kültür	ve	Sanat	Hayatına	Öncülük	Etmek	ve	Geliştirmek		
Hedef	2.2.1.	Toplumun	sosyal	hayatını	geliştiren	diğer	kamu	kurumlarına	destek	olmak	

Hedef	2.2.2.	İnsanların	bir	araya	geleceği	sosyal	ve	kültürel	organizasyonlar	düzenlemek	

	
2.3.	Spor	Hizmetlerinin	Altyapısını	Güçlendirmek		
Hedef	2.3.1.	Sporda	tesisleşmeyi	desteklemek	ve	amatör	spor	kulüplerine	yardım	etmek	

	

2.4.	Çocuk	ve	Gençlerin	Eğitim	ve	Sosyal	Gelişimlerini	Desteklemek		
Hedef	2.4.1.	Yeni	okullar	açmak,	açtırmak	

Hedef	2.4.2.	Eğitim	ve	kütüphane	hizmetlerini	yaygınlaştırmak	

Hedef	2.4.3.	Bilgi	merkezleri	ve	bilgi	evi	faaliyetlerini	yaygınlaştırmak	

	
2.5.	Sağlık	Tesislerinin	Sayısını	Artırmak		
Hedef	2.5.1.	Yeni	sağlık	tesisleri	açmak,	açtırmak	

	
2.6.	Genç	İstihdamını	Artırmak	için	Gençlere	Meslek	Kazandırmak	ve	İş	Hayatına	Hazırlamak		
Hedef	2.6.1.	Meslek	edindirme	programlarını	yaygınlaştırılmak	ve	ilçenin	ara	elaman	ihtiyaçlarını	karşılamak	

Hedef	2.6.2.	Kurumda	stajyer	personel	çalıştırılmak	

Hedef	2.6.3.	Bayrampaşa	Meslek	Yüksekokulu	kurmak	

	
2.7.	Down	Sendromlu	ve	Otizmli	Çocuklar	için	Okul	Açmak,	Ailelerinin	ve	Toplumun	Bilinçlenmesini	
Sağlamak		
Hedef	2.7.1.	Şehir	parkına	Down	Sendromlu	ve	Otizm	Okulu	açmak	

	
2.8.	Engellilerin	Sosyal	Hayatını	Desteklemek	ve	Sağlık	Hizmetleri	Vermek		
Hedef	2.8.1.	Engellilere	yönelik	sağlık	hizmetlerini	geliştirmek	

Hedef	2.8.2.	Engellilerin	kentsel	erişilebilirliğini	geliştirmek	ve	bu	konuda	gerekli	fiziksel	düzenlemeleri	

yaygınlaştırmak	

	
2.9.	Yaşlıların	İhtiyaç	Duyduğu	Hizmetleri	Onları	Toplumun	Dışına	İtmeyecek	Şekilde	Sunmak	ve	
Yaşam	Kalitelerini	Arttırmak	
Hedef	2.9.1.	Cep	Huzurevleri	açmak	

	
2.10.	Sosyal	Yardımların	İhtiyaç	Sahiplerine	Etkin	Biçimde	Ulaşmasını	Sağlamak	
Hedef	2.10.1.	İhtiyaç	sahibi	insanlara	sosyal	yardım	yapmak	
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3.	Kentsel	Dönüşüm		
	
3.1.	İlçenin	Kimliği,	Özgün	Değerleri	ve	Yaşam	Biçimine	Uygun	Kentsel	Tasarım	Çalışmaları	Yapmak		
Hedef	3.1.1.	Bayrampaşa	ilçesi	genelindeki	caddelerde	kentsel	tasarım	çalışmaları	yapmak	

	

3.2.	Bütüncül	Bir	Planlama	ile	Bölgesel	İhtiyaçları	ve	Yaşam	Biçimini	Dikkate	Alarak,	Gelişmişlik	
Dengesini	Sağlayacak	Şekilde	Kentsel	Dönüşüm	Çalışmaları	Yapmak	
Hedef	3.2.1.	İlçenin	kimliğine	katkı	sağlayacak	kentsel	dönüşüm	projeleri	hazırlamak	ve	uygulamak	

Hedef	3.2.2.	Kentsel	dönüşüm	uygulama	projeleri	ile	ilgili	kamulaştırma	çalışmaları	yapmak	

	
4.	Kaynak	Üretme	ve	Kurumsal	Gelişim		
	
4.1.	Halkın	Yönetime	Katılımını	Sağlamak		
Hedef	4.1.1.	Halkın	yönetime	katılımını	sağlayacak	projeler	ve	ortamlar	sağlamak	

Hedef	4.1.2.	Temsil	ağırlama	faaliyetlerini	etkinliğini	arttırmak	

	

4.2.	Hizmet	Kalitesini	ve	Verimliliği	Yükseltmek	İçin	Belediyenin	İç	Süreçlerini	ve	Fiziki	Mekanlarını	
İyileştirmek	ve	İnsan	Kaynağının	Niteliğini	Güçlendirmek		
Hedef	4.2.1.	Belediye	hizmetlerinin	kesintisiz	ve	sürekliğini	sağlamak	için	iç	süreçlerin	etkinliğini	artırmak	

Hedef	4.2.2.	Bilişim	sistemlerini	geliştirmek	

Hedef	4.2.3.	Dijital	ve	kurumsal	arşiv	sistemi	kurmak	

Hedef	4.2.4.	Hizmet	binalarını	iyileştirmek	ve	güvenliğini	sağlamak	

Hedef	4.2.5.	Kurum	personeline	yönelik	eğitimler	ve	sosyal	organizasyonlar	düzenlemek	

	
4.3.	Halkla	İlişkiler	ve	Tanıtım	Faaliyetleri	Kapsamında	Belediye	Hizmetlerinden	Haberdarlığı	ve	
Faydalanmayı	Arttırmak		
Hedef	4.3.1.	Belediye	hizmetleri	ile	ilgili	halkla	ilişkiler	ve	tanıtım	çalışmaları	yapmak	

	
4.4.	Mali	ve	Hukuki	Yapıyı	Güçlendirmek	
Hedef	4.4.1.	Bütçe	ve	tahakkuk-tahsilat	gerçekleşme	oranını	artırmak	

Hedef	4.4.2.	Mevzuatın	takibi	ve	kurum	içinde	ihtiyaç	duyanlara	kolayca	ulaşabilecekleri	sistemler	kurmak	ve	

hukuki	davaları	takip	etmek	
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1.	İÇ	KONTROL	ORTAMININ	GENEL	ÇERÇEVESİ	
	
1.1.	İç	Kontrole	İlişkin	Rol	ve	Sorumluluklar	
	
İç	 kontrol	 kavramı,5018	 sayılı	 Kamu	 Mali	 Yönetimi	 ve	 Kontrol	 Kanunu’nun	 55.Maddesi’nde;	 “İdarenin	
amaçlarına,	belirlenmiş	politikalara	ve	mevzuata	uygun	olarak	faaliyetlerin	etkili,	ekonomik	ve	verimli	bir	şekilde	

yürütülmesini,	varlık	ve	kaynakların	korunmasını,	muhasebe	kayıtlarının	doğru	ve	tam	olarak	tutulmasını,	mali	

bilgi	 ve	 yönetim	 bilgisinin	 zamanında	 ve	 güvenilir	 olarak	 üretilmesini	 sağlamak	 üzere	 idare	 tarafından	

oluşturulan	organizasyon,	yöntem	ve	süreçle	iç	denetimi	kapsayan	mali	ve	diğer	kontroller	bütünüdür.”	şeklinde	
tanımlanmıştır.	
	
Diğer	 taraftan,	 kamu	 idarelerinin	mali	 yönetim	 ve	 kontrol	 sistemi,	 söz	 konusu	 Kanun’un	 57.maddesi	 ,	 kamu	
idarelerinin	mali	yönetim	ve	kontrol	sistemlerinin;	harcama	birimleri,	muhasebe	ve	mali	hizmetler	 ile	ön	mali	
kontrol	ve	iç	denetimden	oluşan	hükme	bağlanarak,	iç	kontrolün	kapsamı	da	ortaya	konulmuştur.	
	
Kanun’un	11.maddesi	incelendiğinde	de	mali	yönetim	ve	kontrol	sisteminin	işleyişinin	gözetilmesi	ve	izlenmesi	
konusunda	 Belediye	 Başkanlarının	 meclislerine	 karşı	 sorumlu	 olduğu	 anlaşılmaktadır.	 Aynı	 maddede,	 üst	
yöneticilerin	 bu	 sorumluluklarının	 gereklerini	 harcama	 yetkilileri,	 mali	 hizmetler	 birimi	 ve	 iç	 denetçiler	
aracılığıyla	yerine	getirecekleri	hükme	bağlanmıştır.	
	
	
	

İç	 kontrol	 sisteminin	 kurulması,	 standartlarının	
uygulanması	 ve	 geliştirilmesi	 konularında	 çalışmalar	
yapılması	 ise	 sözü	 edilen	 Kanun’un	 60.maddesi	 ile	 mali	
hizmetler	birimine	verilmiştir.	
	
Ayrıca,	 Strateji	 Geliştirme	 Birimlerinin	 Çalışma	 Usul	 ve	
Esasları	 Hakkında	 Yönetmelik	 hükümlerine	 göre,	 strateji	
geliştirme	 birimleri,	 iç	 kontrol	 fonksiyonunu	 da	
yürütecektir.	Bu	görev,	söz	konusu	Yönetmeliğin	4.maddesi	
gereği		“Mali	hizmetler	fonksiyonu	kapsamında	yürütülen	iç	
kontrol	 faaliyetinin,	 diğer	 faaliyetleri	 yürüten	 alt	 birim	 ve	
personelden	 ayrı	 bir	 alt	 birim	 ve	 personel	 tarafından	
yürütülmesi	 zorunludur.”denilerek,	 uygulamaya	 yön	
verilmiştir.	

	
	
Yukarıda	yer	verilen	mevzuat	hükümleri	birlikte	değerlendirildiğinde,	iç	kontrolün,	harcama	birimleri,	muhasebe	
birimi	 ve	 iç	 denetimden	 oluştuğu	 sonucuna	 varılmaktadır.	 İç	 kontrolün	 kurulması	 ve	 geliştirilmesi	 ise	 mali	
hizmetler	(strateji	geliştirme)	birimlerinin	sorumluluğunda	olmakla	birlikte,	harcama	birimlerinin	de	bu	süreçte	
oldukça	önemli	görev	ve	fonksiyonları	bulunmaktadır.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 9 

Tablo	1:Görevler,	Yetki	ve	Sorumluluklar 	
	
GÖREVLİLER	 YETKİ	VE	SORUMLULUKLAR	
	
	
	
	
	

Üst	Yönetici	
(Belediye	Başkanı)	

 İç	kontrol	sisteminin	kurulması	ve	gözetimi,	
 Mesleki	değerlere	ve	dürüst	yönetim	anlayışına	sahip	olunmasından,	mali	

yetki	 ve	 sorumlulukların	 bilgili	 ve	 yeterli	 yöneticilerle	 personele	
verilmesinden,	 belirlenmiş	 standartlara	 uyulmasının	 sağlanmasından,	
mevzuata	 aykırı	 faaliyetlerin	 önlenmesinden,	 kapsamlı	 bir	 yönetim	
anlayışıyla	 uygun	 bir	 çalışma	 ortamının	 ve	 saydamlığın	 sağlanmasından	
görev	ve	yetkileri	çerçevesinde	sorumlu,	

 İç	 kontrol	 güvence	 beyanını	 her	 yıl	 düzenler	 ve	 idare	 faaliyet	 raporuna	
eklerler,	

 Sertifikalı	 adaylar	 arasından	 iç	 denetçileri	 atar	 ve	 aynı	 usulle	 görevden	
alırlar.	

	
	

İç	Denetçiler	

 Kurumdaki	iç	kontrol	sistem	ve	süreçlerini	işlevsel	açıdan	denetlenmesi,	
 Kontrol	 noktalarının	 etkinliğinin	 ve	 yeterliliğinin	 üst	 yöneticiye	 rapor	

edilmesi,	
Belirli	konularda	danışmanlık	hizmeti	verilmesi,	

	
	
	
	

Harcama	Yetkilisi	
(Birim	Müdürleri)	

 Görev	ve	yetki	alanları	çerçevesinde,	iç	kontrolün	işleyişinden	sorumlu,	
 Mesleki	değerlere	ve	dürüst	yönetim	anlayışına	sahip	olunmasından,	mali	

yetki	 ve	 sorumlulukların	 bilgili	 ve	 yeterli	 yöneticilere	 personele	
verilmesinden,	 belirlenmiş	 standartlara	 uyulmasının	 sağlanmasından,	
mevzuata	 aykırı	 faaliyetlerin	 önlenmesinden,	 kapsamlı	 bir	 yönetim	
anlayışıyla	uygun	bir	çalışma	ortamının	sağlanmasından	görev	ve	yetkileri	
çerçevesinde	sorumlu,	

 İç	kontrol	güvence	beyanını	her	yıl	düzenler	ve	birim	faaliyet	raporlarına	
eklenmesi,	

	
	

Mali	Hizmetler	Birimi	
(Strateji	Geliştirme	Birimi)	

 İç	 kontrol	 alanında	 üst	 yönetici	 ve	 harcama	 yetkililerine	 danışmanlık	
yapma	ve	bilgilendirme	faaliyetlerinin	yürütülmesi,	

 İç	 kontrol	 harcama	 birimlerinde	 etkili	 bir	 şekilde	 yapılmasını	 sağlayacak	
düzenlemeleri	hazırlar	ve	üst	yöneticinin	onayına	sunulması,	

	
Muhasebe	Yetkilisi	

 Muhasebe	hizmetlerinin	yapılmasından	ve	muhasebe	kayıtlarının	usulüne	
ve	 standartlara	 uygun,	 saydam	 ve	 erişilebilir	 şekilde	 tutulmasından	
sorumlu,	

	
	
	
Ayrıca,	 iç	 kontrole	 ilişkin,	 5018	 sayılı	 Kanun’un	 55.maddesinde,	mali	 yönetim	 ve	 iç	 kontrol	 süreçlerine	 ilişkin	
standartlar	 ve	 yöntemler	 Maliye	 Bakanlığı’nca	 ,	 iç	 denetime	 ilişkin	 standartlar	 ve	 yöntemler	 ise	 İç	 Denetim	
Koordinasyon	Kurulu	 tarafından	belirleneceği,	geliştirileceği	ve	uyumlaştırılacağı	hüküm	altına	alınmıştır.	Sözü	
edilen	 yerlere,	 sistemlerin	 koordinasyonunu	 sağlama	 ve	 kamu	 idarelerine	 rehberlik	 hizmeti	 verme	 görevi	 de	
yine	aynı	maddeyle	verilmiştir.	
	
Bu	 yetki	 kapsamında,	 Maliye	 Bakanlığı	 tarafından,	 Kamu	 İç	 Kontrol	 Standartları	 Tebliği	 yayımlanmıştır.	 Söz	
konusu	tebliğde	aşağıdaki	hususlara	yer	verilmiştir.	
	
“Bu	 çerçevede,	 kamu	 idareleri	 tarafından	 görev	 alanları	 çerçevesinde	 her	 türlü	 yöntem,	 süreç	 ve	 özellikli	

işlemlere	ilişkin	olarak	belirlenebilecek	ayrıntılı	standartlar,	5018	sayılı	Kanuna,	ilgili	diğer	mevzuata	ve	Kamu	İç	

Kontrol	Standartlarına	uygun	olmak	ve	idareye	münhasır	spesifik	süreçlere	ilişkin	olmak	zorundadır.	 İdarelerce	

gerek	görülmesi	halinde	hazırlanabilecek	İdare	Ayrıntılı	 İç	Kontrol	standartları,	 idarelerin	yasal	ve	idari	yapıları	

ile	personel	ve	mali	durumları	gibi	her	bir	idarenin	kendine	özgü	koşulları	dikkate	alınarak	katılımcı	yöntemlerle	
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belirlenecek	 ve	 üst	 yönetici	 onayını	 izleyen	 10	 işgünü	 içinde	 Maliye	 Bakanlığına	 gönderilecektir.			

	
	

Kamu	idarelerinin,	iç	kontrol	sistemlerinin	Kamu	İç	Kontrol	Standartlarına	uyumunu	sağlamak	üzere;	yapılması	

gereken	 çalışmaların	 belirlenmesi,	 bu	 çalışmalar	 için	 eylem	 planı	 oluşturulması,	 gerekli	 prosedürler	 ve	 ilgili	

düzenlemelerin	 hazırlanması	 çalışmalarını	 yürütmeleri	 ve	 bu	 çalışmaları	 en	 geç	 31/12/2008	 tarihine	 kadar	

tamamlamaları	gerekmektedir.	Söz	konusu	çalışmaların	etkili	bir	şekilde	ve	zamanında	yürütülmesini	sağlamak	

üzere,	idarenin	üst	yöneticileri	tarafından	gerekli	önlemler	alınacaktır.	

	

Diğer	 taraftan,	 26/05/2006	 tarihli	 ve	 26179	 sayılı	 Resmi	 Gazete’de	 yayımlanan	 Kamu	 İdarelerinde	 Stratejik	

Planlamaya	 İlişkin	 Usul	 ve	 Esaslar	 Hakkında	 Yönetmelikle	 belirlenen	 geçiş	 takvimi	 uyarınca,	 2008	 ve	 sonraki	

yıllarda	 stratejik	 plan	 ve	 performans	 programı	 hazırlayacak	 idareler,	 hazırlık	 çalışmalarında	 bunlara	 ilişkin	

standartları	da	dikkate	alacaklardır.	Stratejik	plan	ve	performans	programı	hazırlamayacak	kamu	 idareleri	 ise	

bu	plan	ve	programların	hazırlanması	dışında	kalan	hususlara	uyum	sağlayacaklardır.”	

	

Söz	konusu	Tebliğ	 ile	ayrıca,	 kamu	 iç	 kontrol	 standartları	da	belirlenmiş	olup,	 söz	konusu	 standartlar	aşağıda	
verilmiştir.	
	
Tablo	2:Kamu	İç	Kontrol	Standartları	

KAMU	İÇ	KONTROL	STANDARTLARI	
1.KONTROL	ORTAMI	STANDARTLARI	
			Standart	:1.Etik	Değerler	ve	Dürüstlük	
			Standart	:2.Misyon,Organizasyon	yapısı	ve	Görevler	
			Standart	:3.Personelin	Yeterliliği	ve	Performansı	
			Standart	:4.Yetki	Devri	
2.RİSK	DEĞERLENDİRME	STANDARTLARI	
			Standart	:5.Planlama	ve	Programlama		
			Standart	:6.Risklerin	Belirlenmesi	ve	Değerlendirilmesi	
3.KONTROL	FAALİYETLERİ	STANDARTLARI	
			Standart	:7.Kontrol	Stratejileri	ve	Yöntemleri	
			Standart	:8.Prosedürlerin	Belirlenmesi	ve	Belgelendirilmesi	
			Standart	:9.Görevler	Ayrılığı	
			Standart	:10.Hiyerarşik	Kontrolleri	
			Standart	:11.Faaliyetlerin	Sürekliliği	
			Standart	:12.Bilgi	Sistemleri	Kontrolleri	
4.BİLGİ	VE	İLETİŞİM	STANDARTLARI	
			Standart	:13.Bilgi	ve	İletişim	
			Standart	:14.Raporlama	
			Standart	:15.Kayıt	ve	Dosyalama	Sistemi	
			Standart	:16.Hata,	Usulsüzlük	ve	Yolsuzlukların	Bildirilmesi	
5.İZLEME	STANDARTLARI	
			Standart	:17.İç	Kontrolün	Değerlendirilmesi	
			Standart	:18.İç	Denetim	
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2.İÇ	KONTROL:	KAVRAMSAL	ÇERÇEVE	VE	TÜRKİYE	UYGULAMASI	
	
2.1.Genel	Olarak	
	
Kamu	 idarelerinde	 uygulanacak	 olan	 iç	 kontrol	 sistemi	 5018	 sayılı	 Kanunun	 55	 ila	 67’nci	 maddelerinde;	 iç	
Kontrolün	 tanımı,	 amacı,	 yapısı	 ve	 işleyişi,	 ön	 mali	 kontrol	 ve	 mali	 hizmetler	 birimi,	 muhasebe	 hizmeti	 ve	
yetkilisi,	 iç	 denetim,	 iç	 denetçi	 ve	 İç	 Denetim	 Koordinasyon	 Kurulu	 ve	 görevleri	 başlıkları	 altında,	 anılan	
Kanunun	55,	56,	57	ve	58’nci	maddelerine	dayanılarak	Maliye	Bakanlığınca	hazırlanan	ve	yayımlanan	“İç	Kontrol	
ve	Ön	Mali	Kontrole	İlişkin	Usul	ve	Esaslar”	da	da;	iç	kontrol,	ön	mali	kontrol,	mali	hizmetler	biriminin	ön	mali	
kontrolüne	tabi	mali	karar	ve	işlemler	ve	çeşitli	hükümler	bölümleri	altında	ayrıntılarıyla	birlikte	ele	alınmıştır.	
	
2.2.İç	Kontrolün	Tanımı	
	
2.2.1.Kontrol	Kavramı	
	
Kontrol;	bir	 işin	doğru	ve	usulüne	uygun	olarak	yapılıp	yapılmadığını	 inceleme,	denetim	ve	denetlemektir.	Bir	
başka	ifadeyle;	bir	şeyin	gerçeğe	ve	aslına	uygunluğuna	bakmaktır.	Kontrol	kavramını,	önceden	belirlenen	amaç	
ve	 hedeflere	 ulaşmak	 için	 idarenin	 aldığı	 tedbirler	 bütünü	 olarak	 tanımlamak	 da	 mümkündür.	 Bu	 manada	
kurumsal	 amaçlara	 ulaşılması,	 hedeflerin	 gerçekleştirilmesi,	 amaç	 ve	 hedeflere	 ulaşılmasının	 önündeki	
belirsizlik	ve	risklerin	yönetilmesi	çerçevesinde	alınan	tedbirlerin	tamamı	kontrol	kapsamındadır.	Bu	bir	güvence	
olup,	 söz	 konusu	 güvencenin	 sağlanması	 için	 yapılan	 planlama,	 belirlenen	 politika,	 yapılan	 düzenlemeler	 ve	
uygulanan	süreçler	iç	kontrolü	meydana	getirmektedir.	
	
Yönetimin	en	temel	faaliyeti	olarak	kontrol	kavramını,	idarenin	her	türlü	faaliyetinin	sonuçlarını	tespit	etmek	ve	
değerlendirmek,	 elde	 edilen	 sonuçların	 önceden	 belirlenmiş	 olan	 yönetsel	 amaç	 ve	 hedeflere	 uygun	 olup	
olmadığını	 ölçmek	 ve	 bu	 yönde	 gerekli	 düzeltici	 tedbirleri	 almak	 şeklinde	 de	 tanımlayabiliriz.	 Bu	 yönüyle	
bakıldığında	kontrol,	denetimi	de	kapsayan	daha	geniş	kapsamlı	bir	kavramdır.		
	
Kontrol	ve	denetim,	hesap	verme	sorumluluğunun	yerine	getirilmesinde	çok	önemli	bir	 işleve	sahiptir.	Çünkü	
parlamentolar,	 vatandaşlar	 ve	 hükümetler,	 kamu	 kaynaklarının	 mevzuata	 uygun	 olarak	 kullanılıp	
kullanılmadığını,	kamusal	faaliyetlerin	başarılı	olup	olmadığını	ve	kamu	hizmetlerinin	etkin,	ekonomik	ve	verimli	
bir	şekilde	sunulup	sunulmadığını	bilmek	durumundadır.	Günümüzde	böyle	bir	ihtiyaç	söz	konusu	olduğundan	
hesap	verme	sorumluluğu	bakımından,	kamu	yöneticileri	bu	ihtiyacı	karşılamak	adına	belirtilen	kesimlere	hesap	
vermekle	 sorumludurlar.	 Dolayısıyla,	 kontrol	 ve	 denetim	 faaliyeti	 sonucunda	 sunulan	 raporlar	 yoluyla	 hesap	
verme	sorumluluğu	yerine	getirilmiş	olmaktadır.	
	
	
2.2.2.İç	Kontrol	Nedir?	
	
İç	Kontrol;	idarenin	amaçlarına,	belirlenmiş	politikalara	ve	mevzuata	uygun	olarak	faaliyetlerin	etkili,	ekonomik	
ve	 verimli	 bir	 şekilde	 yürütülmesini,	 varlık	 ve	 kaynakların	 korunmasını,	 muhasebe	 kayıtlarının	 doğru	 ve	 tam	
olarak	 tutulmasını,	mali	bilgi	 ve	yönetim	bilgisinin	 zamanında	ve	güvenilir	olarak	üretilmesini	 sağlamak	üzere	
idare	 tarafından	 oluşturulan	 organizasyon,	 yöntem	 ve	 süreçle	 iç	 denetimi	 kapsayan	mali	 ve	 diğer	 kontroller	
bütünüdür.	
	
Görev	 ve	 yetkiler	 çerçevesinde,	 mali	 yönetim	 kontrol	 süreçlerine	 ilişkin	 standartlar	 ve	 yöntemler	 Maliye	
Bakanlığınca	belirlenir,	geliştirilir	ve	uyumlaştırılır.	Maliye	Bakanlığı	ayrıca,	sistemin	koordinasyonunu	sağlar	ve	
kamu	idarelerine	rehberlik	hizmeti	verir.	
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						COSO	PİRAMİDİ	 	 	 	 	 COSO	KÜBÜ	
	
Şekil	1:Coso	Piramidi/Coso	Kübü	
	
	
Bu	 tanımda	 da	 görüleceği	 üzere	 iç	 kontrol;	 bir	 kurumun	 amaçlarına	 ve	 hedeflerine	 ulaşmak	 için	 yaptığı	 tüm	
faaliyetler	 ve	 işlemleri	 kapsamaktadır.	 Bu	 faaliyet	 ve	 işlemlerin	 mali	 karakterli	 olup	 olmamasının	 bir	 önemi	
yoktur.	Bu	bağlamda	bir	kuruluşun	kendi	 iç	bünyesinde	uygulanmakta	olan	mali	veya	mali	olmayan	kontroller	
bütünü	iç	kontrolü	meydana	getirmektedir.	
	
İç	 kontrolün	yukarıya	alınan	 tanımının,	uluslar	arası	 standart	 ve	uygulamaları	dikkate	aldığı	 ve	yönetime	dört	
temel	konuda	güvence	verdiği	görülmektedir.	Söz	konusu	temel	güvenceler	şunlardır;	
	

	 İdarenin	 amaçlarına,	 belirlenmiş	 politikalara	 ve	mevzuata	 uygun	 olarak	 faaliyetlerinin	 yürütülmesinde	 ve	
kaynakların	kullanımında	düzenlilik,	etkinlik	ve	verimliliğin	sağlanması,	
	

		Varlıkların	ve	kaynakların	korunması,	yolsuzluk	ve	suiistimallerin	önlenmesi,	
		İdari	ve	mali	kayıt,	bilgi	ve	raporların	doğruluğu	ve	güvenirliliğinin	tesisi,	

		
	Yürürlükteki	hukuk	normlarına	ve	idari	düzenlemelere	uyumun	sağlanması	

	
İç	kontrol,	5018	sayılı	Kanunda	sistem	olarak	 tanımlanmış	olmakla	birlikte	 iç	kontrol,	 sistem	ve	 faaliyet/süreç	
olarak	 birbirinden	 ayrılmaktadır.	 İç	 kontrol	 sistemi;	 bir	 kamu	 idaresinin	 amaç	 ve	 hedeflerine	 ulaşmak	 için	
oluşturulan	organizasyon,	yöntem	ve	süreçle	iç	denetimi	kapsayan	bir	bütündür.	Mali	ve	mali	olmayan	faaliyet	
ve	 işlemlere	 ilişkin	 olarak	 uygulanan	 kontrol	 mekanizmaları	 dışındaki	 faaliyet	 ve	 fonksiyonlar	 da	 iç	 kontrol	
sistemi	 içine	 girmektedir.	 Bir	 süreç	 olarak	 iç	 kontrol	 ise;	 belirlenen	 amaç	 ve	 hedeflere	 ulaşmak	 için	 idare	
tarafından	uygulanan	tüm	kontrol	faaliyet	ve	işlemleri	kapsar.	Bu	manada	iç	kontrolü	değerlendiren	iç	denetim	
faaliyeti	iç	kontrol	sürecinin	dışında	değerlendirilmektedir.	
	
5018	sayılı	Kanunda	yapılan	iç	kontrol	tanımı	hem	iç	kontrolün	amacını	hem	de	muhtevasını	belirlemektedir.	
	
	
2.2.3.İç	Kontrolün	Amacı	
	
Kamu	 idarelerinde	 tesis	 edilen	 ve	 uygulanan	 iç	 kontrolün	 amaçları	 5018	 sayılı	 Kanunun	56’ncı	maddesi	 ile	 İç	
Kontrol	 ve	Ön	Mali	 Kontrole	 İlişkin	Usul	 ve	 Esasların	 4’ncü	maddesinde	 sayılmıştır.	 Anılan	maddelere	 göre	 iç	
kontrolün	amaçları;	



 13 

	
a) Kamu	gelir,	gider,	varlık	ve	yükümlülüklerinin	etkili,	ekonomik	ve	verimli	bir	şekilde	yönetilmesini,	
	
b) Kamu	 idarelerinin	 kanunlara	 ve	 diğer	 düzenlemelere	 uygun	 olarak	

faaliyet	göstermesini,	
	
c) Her	 türlü	 mali	 karar	 ve	 işlemlerde	 usulsüzlük	 ve	 yolsuzluğun	

önlenmesi,	
	
d) Karar	 oluşturmak	 ve	 izlemek	 için	 düzenli,	 zamanında	 ve	 güvenilir	

rapor	ve	bilgi	edinilmesi,	
	
e) Varlıkların	kötüye	kullanılması	 ve	 israfını	önlemek	ve	kayıplara	karşı	

korunmasını,	sağlamaktır.	
	
Yukarıda	 sayılan	 iç	 kontrol	 amaçlarının,	 COSO	 modelinde	 belirtilen	 ve	 Avrupa	
Komisyonu	tarafından	sıralanan	iç	kontrol	amaçları	ile	benzerlik	gösterdiği	görülmektedir.	
	
COSO	modelinde	iç	kontrolün	amaçları;	
	

§ Faaliyetlerde	etkinlik	ve	etkililik,	
	
§ Finansal	raporlamanın	güvenilirliği	
	
§ Mevzuata	uygunluk	
	
Şeklinde	sayılmıştır.	
	

Avrupa	Komisyonu	da	iç	kontrol	sisteminin	amaçlarını	aşağıdaki	gibi	sıralamıştır.	
	
§ Bilgilerin	güvenilirliği	ve	bütünlüğünü	sağlamak,		
	
§ Kanun,	tüzük,	yönetmelik,	prosedür,	plan	ve	politikalara	uygunluğu	sağlamak,	

	
§ Varlıkların	güvenliğini	sağlamak,	

	
§ Kaynakların	etkin,	etkili	ve	verimli	kullanımını	sağlamak.	
	

COSO	modelinde	belirtilen,	Avrupa	Komisyonu	tarafından	sıralanan	ve	5018	sayılı	Kanunda	sayılan	ve	birbirleri	
ile	 benzerlik	 gösteren	 bu	 amaçlara	 ulaşılması	 iç	 kontrol	 tarafından	 tam	 olarak	 garanti	 edilemez.	 İç	 kontrol	
süreçleri	söz	konusu	amaçlara	erişilmesinde	idareye	güvence	verir.	Bu	nedenle	iç	kontrolün	sayılan	amaçlarına	
ulaşmada	kurumlar	arasında	farklılıklar	olması	doğaldır.	Sayılan	bu	amaçlara	ulaşabilmesi	için	kamu	idarelerinin	
mali	 yönetim	 ve	 kontrol	 sistemleri;	 üst	 yönetim,	 harcama	birimleri,	muhasebe	hizmetleri,	mali	 hizmetler,	 ön	
mali	kontrol	ve	iç	denetim	birimleri	üzerine	bina	edilmiştir.	
	
		

	
2.2.4.Kamu	İç	Kontrol	Standartları	
	
Birçok	ülkede	uluslar	arası	kabul	görmüş	standartlar,	ulusal	hukuk	kuralları,	teşkilat	yapısı,	yönetim	kültürü	ve	
kendilerine	has	yapılar	dikkate	alınmak	suretiyle	ulusal	kamu	iç	kontrol	standartları	oluşturulmuştur.	Türkiye’de	
de	 oluşturulacak	 kamu	 iç	 kontrol	 standartlarında	 INTOSAİ,	 COSO	VE	 COCO	 gibi	 uluslar	 arası	 kabul	 görmüş	 iç	
kontrol	standartları	dikkate	alınacaktır.	
	
COSO	 tarafından	 çıkarılan	 İç	Kontrol	Bütüncül	Çerçevesi	 isimli	 çalışmada	 iç	 kontrol	 standartları	 belirlenmiştir.	
Esas	 itibariyle	 COSO	 iç	 kontrol	 standartları	 özel	 sektör	 için	 hazırlanmıştır.	 Avrupa	 Komisyonu	 da,	 AB	
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kurumlarında	 uygulanmak	 üzere	 2000	 yılında	 başladığı	 iç	 kontrol	 standartları	 çalışmalarını	 her	 yıl	
güncelleştirmek	suretiyle	tamamlayarak	(24)	iç	kontrol	standardı	yayımlamıştır.	
	
Ülkemizde	 kamu	 iç	 kontrol	 standartlarının,	 merkezi	 uyumlaştırma	 görevi	 çerçevesinde	 Maliye	 Bakanlığı	
tarafından	belirleneceği	 ve	 yayımlanacağı	 5018	 sayılı	 Kanun	 ile	 İç	 Kontrol	 ve	Ön	Mali	 Kontrole	 İlişkin	Usul	 ve	
Esaslarda	hükme	bağlanmıştır.	;Kamu	İdareleri,	mali	ve	mali	olmayan	tüm	işlemlerinde	bu	standartlara	uymakla	
ve	 gereğini	 yerine	 getirmekle	 yükümlüdür.	 Ancak,	 5018	 sayılı	 Kanuna	 ve	 iç	 kontrol	 standartlarına	 aykırı	
olmamak	koşuluyla,	 idarelerce	görev	alanları	çerçevesinde	her	türlü	yöntem,	süreç	ve	özellikli	 işlemlere	ilişkin	
standartlar	 belirlenecektir.	 İç	 kontrol	 uygulamalarında	 kamu	 iç	 kontrol	 standartlarına	 uyulup	 uyulmadığı	
merkezi	uyumlaştırma	görevi	bağlamında	Maliye	Bakanlığı	tarafından	izlenip	değerlendirilecektir.	
	
2.2.5.İç	Kontrolün	Temel	İlkeleri	
	
2.2.5.1.Genel	Olarak	
	
İç	kontrol	idarenin	yönetim	sorumluluğundadır.	Kontrol	sistemini	kurmak,	işletmek	ve	değerlendirmek	idarenin	
görevidir.	 İdarenin	 bütün	 iş	 ve	 eylemlerini	 ve	 süreçte	 rol	 alan	 tüm	 görevlileri	 kapsayan	 iç	 kontrolün	 temel	
ilkeleri	 İç	 Kontrol	 ve	 Ön	 Mali	 Kontrole	 İlişkin	 Usul	 ve	 Esasların	 6’ncı	 maddesi	 ile	 belirlenmiş	 olup	 aşağıda	
sıralanmıştır.	
	

	
a) İç	 kontrol	 faaliyetleri	 idarenin	 yönetim	 sorumluluğu	

çerçevesinde	yürütülür.	
	
b) İç	kontrol	faaliyet	ve	düzenlemelerinde	öncelikle	riskli	

alanlar	dikkate	alınır.	
	

c) İç	kontrole	ilişkin	sorumluluk,	işlem	sürecinde	yer	alan	
bütün	görevlileri	kapsar.	

	
d) İç	kontrol	mali	ve	mali	olmayan	tüm	işlemleri	kapsar.	

	
e) İç	kontrol	sistemi	yılda	en	az	bir	kez	değerlendirilir	ve	

alınması	gereken	önlemler	belirlenir.	
	

f) İç	 kontrol	 düzenleme	 ve	 uygulamalarında	 mevzuata	 uygunluk,	 saydamlık,	 hesap	 verebilirlik	 ve	
ekonomiklik,	etkinlik,	etkililik	gibi	iyi	mali	yönetim	ilkeleri	esas	alınır.	

	
Yukarıda	sayılan	iç	kontrolün	temel	ilkeleri	aşağıda	kısaca	açıklanmıştır.	
		

2.2.5.2.Yönetim	Sorumluluğu	
	
Bu	ilke	iç	kontrolün	tasarlanması,	uygulanması	ve	geliştirilmesi	konusunda	idarenin	görevli	ve	sorumlu	olduğuna	
işaret	 etmektedir.	 İç	 kontrol	 sürecinin	 yönetim	 tarafından	 izlenmesi,	 gözden	 geçirilmesi	 ve	 değerlendirilmesi	
gerekmektedir.	 Bu	 değerlendirme	 yapılırken	 iç	 denetim	 raporlarından	 da	 yararlanılır.	 İç	 denetim	 idare	
tarafından	oluşturulan	iç	kontrolün	yeterliliğini	ve	etkinliğini	değerlendirerek	bunu	yönetime	raporlar.	
	
İç	 kontrol	 faaliyetleri	 yönetim	 sorumluluğu	 çerçevesinde	 idare	 çalışanları	 tarafından	 ifa	 edilir.	 Bu	 bağlamda	
yeterli	ve	etkili	bir	kontrol	sisteminin	oluşturulabilmesi	için	üst	yöneticilerle	diğer	yöneticiler	tarafından	görev,	
yetki	ve	sorumluluklar	çerçevesinde	gerekli	önlemlerin	alınması	gerekmektedir.		
	
COSO	 modeline	 göre	 iç	 kontrol,	 idarenin	 amaçlarına,	 güvenilir	 raporların	
üretilmesine,	 varlıkların	 korunmasına,	 performans	 hedeflerinin	 gerçekleşmesine,	
faaliyetlerin	mevzuata	uygunluğunun	sağlanmasına	yardımcı	olur.	
	
Ancak,	 iç	 kontrol	 sistemi,	 ne	 kadar	 iyi	 kurulursa	 kurulsun	 bu	 amaçların	
gerçekleşmesi	için	kesin	güvence	sağlamaz.	İç	kontrol,	bu	amaçların	gerçekleşmesi	
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için	 yönetime	 sadece	makul	 bir	 güvence	 sağlar.	 Kontrolün	 kişiler	 tarafından	 uygulanması	 nedeniyle	 eksiklik,	
hata	ve	yanlış	anlaşılmaların	her	zaman	olması	mümkündür.	
	
İdarede	her	personelin	iç	kontrol	sorumluluğu	bulunmaktadır.	Üst	yönetici,	iç	kontrol	sisteminin	kurulmasından	
ve	 işleyişinden	 doğrudan	 sorumludur.	 Bunun	 en	 önemli	 unsuru	 uygun	 ve	 gerekli	 bir	 kontrol	 ortamının	
sağlanmasıdır.	 Üst	 yönetici,	 diğer	 yöneticilere	 liderlik	 yapmak,	 yol	 göstermek,	 politika	 belirlemek	 suretiyle	
sistemin	işleyişini	gözetir.	Belirli	iç	kontrol	mekanizmalarının	kurulması	için	diğer	yöneticilere	yetki	devreder.	
	
İdarede	yer	alan	diğer	yöneticiler	iç	kontrol	sisteminin	tasarlanması	ve	yürütülmesinde	daha	aktif	bir	rol	alarak	
kontrol	sürecini	işletir.	Her	yönetici	kendi	birimindeki	iç	kontrolün	işleyişinden	üst	yöneticiye	karşı	sorumludur.	
Ayrıca,	mali	hizmetler	yöneticisinin	de	önemli	 rolü	ve	sorumluluğu	söz	konusudur.	Anılan	yöneticiler	 idarenin	
plan,	 program,	 bütçe	 ve	 raporlarının	 hazırlanmasında	 ve	 geliştirilmesinde	 rol	 alırlar	 ve	 mali	 işlemlerin	 bu	
düzenlemelere	ve	mevzuata	uygunluğunu	kontrol	ederler.	
	
İç	 kontrol	 sisteminin	 doğru	 ve	 düzgün	 bir	 şekilde	 yürütülmesinde	 ve	 geliştirilmesinde	 yöneticilerin	 yanında	
idaredeki	 tüm	 çalışanların	 sorumluluğu	 vardır.	 Diğer	 personel	 görevini	 yaparken	 kontrol	 faaliyetini	 göz	 ardı	
etmemek	zorundadır.	İdarenin	amaç	ve	hedeflerine	aykırı	bir	durumu	tespit	ettiklerinde	ilgili	mercie	bildirmek	
mecburiyetindedir.	
	
	
İç	kontrol	sisteminin	yürütülmesinde	yöneticiler	ve	idarede	çalışanlara	ek	olarak	iç	denetçilerin	de	görevleri	söz	
konusudur.	 İç	denetçiler	bu	görevi	 iç	kontrol	 sistemini	denetlemek,	değerlendirmek	ve	geliştirilmesi	 yönünde	
tavsiyelerde	bulunmak	suretiyle	yerine	getirirler.	
	
	
	
	
2.2.5.3.Risk	Esaslı	İç	Kontrol	
	
İç	 kontrol	 faaliyetlerinin	 yürütülmesinde	 ve	 buna	 ilişkin	 düzenlemelerin	 yapılmasında	 riskli	 alanların	 dikkate	
alınması	bu	ilkenin	özünü	meydana	getirmektedir.	İç	kontrol	sürecinde	risk	değerlendirmesi	temel	noktalardan	
biridir.	 İç	kontrolün	ulusal	düzeyde	ve	kurumsal	bazda	uygulanmasında	riskli	alanların	seçilmesi	ve	buna	göre	
gereken	çalışmaların	yapılması	gerekmektedir.	
	
İç	 kontrolün	 uygulanmasında	 önceliğin	 riskli	 alanlara	 verilmesi,	 kontrol	 maliyeti	 ile	 kontrol	 sonucunda	 elde	
edilecek	 fayda	 arasında	 bir	 denge	 kurulmasını,	 kısaca	 en	 az	 maliyetle	 en	 fazla	 faydanın	 elde	 edilmesini	
sağlamaktadır.	 Bu	 ilke	 çerçevesinde	 idareler	 önce	 riskli	 alanları	 tespit	 edecekler,	 sonra	 bu	 riskli	 alanları	
değerlendirip	analiz	edecekler	ve	kontrol	faaliyet	ve	süreçlerini	bu	analizlere	dayandıracaklardır.	Özetle;	sadece	
kontrol	yapmış	olmak	için	kontrol	yapılmayacak,	riskli	alanlardan	başlanılarak	yönetim	sorumluluğu	bağlamında	
iç	kontrol	faaliyetleri	yürütülecektir.	
	
2.2.5.4.İç	Kontrolde	Sorumluluk	
	
İç	 kontrolde	 sorumluluk	 işlem	sürecinde	yer	alan	 tüm	görevlileri	 kapsar.	Bu,	etkin	 ve	başarılı	 bir	 iç	 kontrolün	
olmazsa	olmazlarındandır.	Çünkü	idarenin	bir	faaliyetinde	süreçte	yer	alan	tüm	yönetici	ve	çalışanlarının	ortak	
rolü	ve	sorumluluğu	bulunmaktadır.	Bir	süreçte	yer	alan	tüm	görevlilerin	yapılan	kontrolden	sorumlu	olmaları	
sürecin	etkinliğini	ve	verimliliğini	arttırır.	Yoksa	iç	kontrole	ilişkin	sorumluluk,	süreçte	yer	alan	tek	bir	görevliye	
yüklense	istenilen	etkinliğin	sağlanması	mümkün	olamaz.	
	
2.2.5.5.Kapsam	Bakımından	İç	Kontrol	
	
İç	 kontrol	 mali	 ve	 mali	 olmayan	 tüm	 işlemleri	 kapsar.	 İç	 kontrolün	 sadece	 mali	 işlem	 ve	 kararlarla	
sınırlandırılması	bu	ilkeye	aykırılık	teşkil	etmektedir.	Uluslar	arası	standartlarda	olduğu	gibi	konuya	ilişkin	yasal	
düzenlemelerde	 de	 iç	 kontrolün	 mali	 olan	 ve	 olmayan	 tüm	 karar	 ve	 işlemleri	 kapsadığı	 vurgulanmaktadır.	
Buradan	anlaşılmaktadır	ki	kuruluşların	tüm	faaliyetleri	iç	kontrolün	içine	girmektedir.	Bu	bağlamda	iç	kontrolü	
sadece	 ön	mali	 olarak	 algılamak	 ve	 uygulamak	 doğru	 değildir.	 Ön	mali	 kontrol	 belli	 başlı	 bazı	mali	 karar	 ve	
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işlemler	üzerinde	gerçekleştirilen	bir	kontrol	faaliyeti	 iken	iç	kontrol	ön	mali	kontrolü	de	içine	alan	daha	geniş	
kapsamlı	bir	kontrol	faaliyet	ve	süreçlerinden	meydana	gelmektedir.	
	
2.2.6.İç	Kontrol	Sisteminin	Değerlendirilmesi	ve	Alınması	Gereken	Önlemler	
	
2.2.6.1.Genel	Olarak	
	
Bu	 ilke	 uyarınca	 iç	 kontrol	 sisteminin	 yılda	 en	 az	 bir	 kez	 değerlendirilmesi	 ve	 gereken	 önlemlerin	 alınması	
gerekir.	 İç	 kontrol	 sisteminin	 değerlendirilmesi;	 idarenin	 iç	 kontrol	 uygulamalarının	 izlenmesi	 ve	 gözden	
geçirilmesidir.	
	
İç	kontrol	sistem	ve	mekanizmaları	değişmez	kurallar	bütünü	olmadığı	için	ihtiyaç	hissedildiğinde	güncellenmeli	
ve	yenilenmelidir.	İç	kontrol	değerlendirmeleri	kurumsal	düzeyde	ve	ulusal	seviyede	gerçekleştirilebilir.	
	
2.2.6.2.Kurumsal	Düzeyde	İç	Kontrol	Sisteminin	Değerlendirilmesi	
	
İç	 Kontrol	 ve	Ön	Mali	 Kontrole	 İlişkin	Usul	 ve	 Esasların,	 iç	 kontrole	 ilişkin	 yetki	 ve	 sorumlulukların	 belirtildiği	
8’nci	maddesinde;	 iç	kontrol	düzenlemeleri	ve	 iç	kontrol	 sisteminin	 işleyişi,	yöneticilerin	görüşü,	kişi	ve	/veya	
idarelerin	talep	ve	şikâyetleri	ile	iç	ve	dış	denetim	sonucunda	düzenlenen	raporlar	dikkate	alınarak	yılda	en	az	
bir	kez	değerlendirmeye	tabi	tutulur	ve	gerekli	önlemler	alınır	denilmektedir.	Bu	bağlamda	kurumsal	düzeyde	
değerlendirme	yönetim,	iç	denetçiler	ve	dış	denetçiler	tarafında	yapılmaktadır.	
	
2.2.6.2.1.Yönetimin	Değerlendirmesi	
	
Yönetim	bizzat	gözlem	ve	 tespitlerle	 izleme	yapabilir.	Yönetim	tarafından	yapılan	değerlendirme	sorumluluğu	
ilk	etapta	üst	yöneticiler,	harcama	yetkilileri	ile	mali	hizmetler	birimi	yöneticisine	aittir.	Bu	yöneticilerin	zaman	
zaman	sistemin	işleyişine	yönelik	toplantılar	yaparak	eksiklikleri	tespit	edip	gereken	önlemleri	almaları	gerekir.	
Yapılan	 bu	 değerlendirmelerde	 idarenin	 diğer	 çalışanlarının	 da	 görüş	 ve	 önerilerinin	 dikkate	 alınması	 yararlı	
olur.	
	
2.2.6.2.2.İç	Denetçilerin	Değerlendirmesi	
	
İç	 denetim;	 idare	 tarafından	 oluşturulan	 organizasyon,	 yöntem	 ve	 süreçle	 birlikte	 mali	 ve	 diğer	 kontroller	
bütünü	olmak	üzere	iç	kontrol	sisteminin	bir	parçasıdır.	İç	denetim;	kurumun	her	türlü	etkinliğini	denetlemek,	
geliştirmek,	 iyileştirmek	 ve	 kuruma	 değer	 katmak	 amacıyla,	 bağımsız	 ve	 tarafsız	 bir	 şekilde	 güvence	 ve	
danışmanlık	hizmeti	 vermektir.	Bir	başka	 ifadeyle	 iç	denetim;	 kamu	 idaresinin	 çalışmalarına	değer	 katmak	ve	
geliştirmek	 için	 kaynakların	 ekonomik,	 etkililik	 ve	 verimlilik	 esaslarına	 göre	 yönetilip	 yönetilmediğini	
değerlendirmek	 ve	 rehberlik	 yapmak	 amacıyla	 yapılan	 bağımsız,	 nesnel	 güvence	 sağlama	 ve	 danışmanlık	
faaliyetidir.	 Bu	 faaliyet	 idarenin	 yönetimi	 ve	 kontrol	 süreçlerinin	 etkinliğini	 değerlendirmek	 ve	 geliştirmek	
yönünde	 sistematik,	 sürekli	 ve	 disiplinli	 bir	 yaklaşımla	 ve	 genel	 kabul	 görmüş	 standartlara	 uygun	 olarak	
gerçekleştirilir.	
	
İdarenin	 iç	 kontrol	 sistem	 ve	 uygulamaları	 iç	 denetim	 faaliyeti	 kapsamında	 iç	 denetçiler	 tarafından	
değerlendirilir	 ve	 üst	 yöneticiye	 raporlanır.	 İç	 denetim	 raporları	 da	 iç	 kontrol	 uygulamalarının	
değerlendirilmesine	katkı	sağlar.	
	
	
2.2.6.2.3.Dış	Denetçilerin	Değerlendirmesi	
	
Bir	 diğer	 izleme	 yöntemi	 ise	 dış	 denetimdir.	 Dış	 denetim	 raporları	 da	 mutlaka	 yararlanılması	 gereken	
raporlardandır.	 Dış	 denetimin	 de	 idarenin	 iç	 kontrol	 ve	 uygulamaları	 konusunda	 görevi	 söz	 konusudur.	 Bu	
bağlamda	 dış	 denetçiler	 de	 iç	 kontrol	 sistemini	 değerlendirir,	 aksayan	 yönleri	 tespit	 eder	 ve	 sistemin	
geliştirilmesine	yönelik	önerilerde	bulunur.	
	
Sayıştay	 tarafından	 yapılacak	 harcama	 sonrası	 dış	 denetimin	 amacı,	 genel	 yönetim	 kapsamındaki	 kamu	
idarelerinin	hesap	verme	sorumluluğu	çerçevesinde,	yönetimin	mali	 faaliyet,	karar	ve	 işlemlerinin;	kanunlara,	
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kurumsal	 amaç,	 hedef	 ve	 planlara	 uygunluk	 yönünden	 incelenmesi	 ve	 sonuçlarının	 Türkiye	 Büyük	 Millet	
Meclisi’ne	raporlanmasıdır.	
	
Bunlara	 ek	 olarak	merkezi	 uyumlaştırma	 biriminin	 tespit	 ve	 önerilerinin	 de	 dikkate	 alınması	 gerekir.	 Tüm	bu	
kaynaklardan	gelen	değerlendirmelerin	dikkate	alınması	ve	uygulanması	iç	kontrol	sisteminin	olgunlaşmasına	ve	
gelişmesine	yardımcı	olur.	
	
2.2.6.3.Ulusal	Düzeyde	İç	Kontrol	Sisteminin	Değerlendirilmesi	
	
Ulusal	düzeyde	iç	kontrol	sisteminin	değerlendirilmesi	görevi	Maliye	Bakanlığı	bünyesinde	görev	yapan	merkezi	
uyumlaştırma	 birimine	 aittir.	 Anılan	 birim	 “7.1.	 İç	 Kontrole	 İlişkin	 Merkezi	 Uyumlaştırma	 Görevi”	 başlıklı	
bölümde	sayılan	ve	açıklanan	görevlerini	yaparak	idarenin	iç	kontrol	sistemlerini	izler,	değerlendirir	ve	alınması	
gereken	önlemleri	belirler.	İyi	uygulama	örneklerini	diğer	kamu	idarelerine	yaygınlaştırır	ve	gereken	durumlarda	
mevzuat	değişikliğine	gider.	
	
	
	
2.2.7.İç	Kontrol	Düzenleme	ve	Uygulamalarında	İyi	Mali	Yönetim	İlkeleri	
	
İç	 kontrol	 düzenleme	 ve	 uygulamalarında	mevzuata	 uygunluk,	
saydamlık,	 hesap	 verebilirlik,	 ekonomiklik,	 etkinlik	 ve	 etkililik	
gibi	 iyi	mali	yönetim	ilkelerinin	dikkate	alınması	gerekmektedir.	
Bu	ilkeler	kısaca	aşağıda	açıklanmıştır;	
	
2.2.7.1.Mevzuata	Uygunluk	
	
	
Mevzuata	 uygunluk;	 kamu	 idarelerinin	 faaliyet	 ve	 işlemlerinin	
ilgili	 kanun,	 tüzük,	 yönetmelik	 ve	 diğer	 mevzuata	 uygun	 olmasıdır.	 Uygunluk	 denetimi	 de	 kurumun	 mali	
işlemlerinin	 ve	 faaliyetlerinin,	 belirlenmiş	 yöntemlere,	 kurallara	 veya	 mevzuata	 uygun	 olup	 olmadığını	
belirlemek	 amacıyla	 incelenmesidir.	 Denetimin	 konusu,	 kurumun	 mali	 işlemleri	 ve	 faaliyetleridir.	 Uygunluk	
denetiminde	ulaşılan	sonuçlar	geniş	bir	kitleye	değil,	çoğunlukla	sınırlı	sayıda	ilgili	ve	yetkili	kişi	ve	kuruluşlara	
raporlanır.	
	
2.2.7.2.Saydamlık	
	
Saydamlık;	(mali	saydamlık)	her	türlü	kamu	kaynağının	elde	edilmesi	ve	kullanılmasında	denetimin	sağlanması	
amacıyla	kamuoyunun	zamanında	bilgilendirilmesidir.	Bu	amaçla;	
	

a- Görev,	yetki	ve	sorumlulukların	açık	olarak	tanımlanması,	
	

b- Hükümet	 politikaları,	 kalkınma	 planları,	 yıllık	 programlar,	 stratejik	 planlar	 ile	 bütçelerin	
hazırlanması,	yetkili	organlarda	görüşülmesi,	uygulanması	ve	uygulama	sonuçları	 ile	raporların	
kamuoyuna	açık	ve	ulaşılabilir	olması,	

	
c- Genel	yönetim	kapsamındaki	kamu	idareleri	tarafından	sağlanan	teşvik	ve	desteklemelerin	bir	

yılı	geçmemek	üzere	belirli	dönemler	itibarıyla	kamuoyuna	açıklanması,	
	

d- Kamu	 hesaplarının	 standart	 bir	 muhasebe	 sistemi	 ve	 genel	 kabul	 görmüş	 muhasebe	
prensiplerine	uygun	bir	muhasebe	düzenine	göre	oluşturulması	zorunludur.	

	
Mali	 saydamlığın	saplanması	 için	gerekli	düzenlemelerin	yapılması	ve	önlemlerin	alınmasından	kamu	 idareleri	
sorumlu	olup,	bu	hususlar	Maliye	Bakanlığınca	izlenir.	
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Bu	bağlamda	mali	saydamlık	ile;	
	

§ Tüm	gelir	ve	giderlerin	bütçelerde	yer	alması,	
	
§ Kanunda	öngörülen	bütçeler	dışında	bütçe	yapılmaması,	

	
	
§ Stratejik	planlar,	bütçeler,	kamu	hesapları	ve	mali	istatistiklerin	kamuoyuna	açık	olması,	
	
§ Kamu	 idarelerinin	 kesin	 hesap	 ve	 faaliyet	 raporları	 düzenlemek	 suretiyle	 yetkili	 mercileri	 ve	

kamuoyunu	bilgilendirmeleri,	
	

amaçlanmıştır.	
	
	
Saydamlığın,	 Devletin	 hesap	 verme	 sorumluluğuna	 etkisi	 söz	 konusudur.	 Saydam	 bir	 mali	 sistem,	 kamu	
kaynaklarının	kullanıldığı	alanlarda	bu	alanlarda	meydana	gelen	sonuçlar	hakkında	kamuoyunu	bilgilendirir	
ve	 idari	 hiyerarşide	 kimin	 hangi	 sonuçlardan	 sorumlu	 olduğunu	 ortaya	 koyar.	 Saydamlık,	 kamu	
kaynaklarının	 kullanımında	 siyasetçilerde	 olduğu	 gibi	 bürokraside	 de	 davranışları	 etkiler.	 Böylece	 kaynak	
dağılımının	etkinliliğini	ve	verimliliğini	arttırır	ve	kamu	yönetimini	etkin	kılar.	Saydamlığın	bir	diğer	önemli	
sonucu	 da	 yönetime	 duyulan	 güvenin	 artmasına	 olan	 katkısıdır.	 Yönetim	 sahip	 olduğu	 yetkileri	 keyfi	
kullanmayacağını	kamuoyuna	deklare	ederek	kendisine	duyulan	güveni	arttırır.	
	
Saydamlığın	 sağlanabilmesi	 için	 kamuoyuna	 etkin	 ve	 düzenli	 bilgi	 akışının	 sağlanması	 gerekir.	 Bunun	
temelinde	 de	 etkin	 raporlama	 yer	 alır.	 Etkin	 raporlama	 genel	 kabul	 görmüş	 ilke,	 standart	 ve	 yöntemler	
çerçevesinde	yapılır.	
	
Uluslararası	 Para	 Fonu’nun	 (IMF)	 geliştirdiği	 “Mali	 Saydamlık	 İyi	 Uygulamalar	 Tüzüğü’ne”	 göre	 üye	
ülkelerde	 desteklenmesi	 gereken	 dört	 temel	 mali	 saydamlık	 ilkesi	 bulunmaktadır	 ki	 bunlar	 aşağıda	
sıralanmıştır.	
	

a- Rollerin	ve	sorumlulukların	belirgin	olması,	
	
Bu	ilke	gereği	kamu	sektörünün	açıkça	tanımlanması,	ekonominin	diğer	kısımlarından	kesin	bir	şekilde	ayrılması	
ve	kamu	sektörü	içinde	de	politika	ve	yönetim	rollerinin	açıkça	belirtilmesi	gerekmektedir.	
	

b- Bilgilerin	Kamuoyuna	açık	olması,	
	
Hükümet,	bütçe	 içi	ve	dışı	 faaliyetleri	hakkında	mali	 riskleri	de	 içerecek	şekilde	kamuoyuna	düzenli	aralıklarla	
bilgi	vermelidir.	
	

c- Bütçe	hazırlama,	uygulama	ve	raporlama	süreçlerinin	açık	olması,	
	
Bütçe	 metni,	 mali	 politika	 hedeflerini,	 makroekonomik	 çerçeveyi	 ve	 bütçenin	 dayandırıldığı	 politikaları	
içermelidir.	 Bütçe	 verileri	 politik	 analiz	 yapmayı	 kolaylaştırmalı	 ve	 sorumluluğu	 artıracak	 şekilde	
sınıflandırmalıdır.	
	

d- Denetimin	ve	istatistikî	veri	yayımlamanın	bağımsız	olması,	
	
Mali	bilgiler	hem	kamuoyuna	açık	olmalı	hem	de	bağımsız	bir	denetim	organı	tarafından	denetlenmelidir.	
	
2.2.7.3.Hesap	Verebilirlik	
	
Mali	yönden	hesap	verebilirliği	ifade	eden	hesap	verme	sorumluluğu,	her	türlü	kamu	kaynağının	elde	edilmesi	
ve	kullanılmasında	görevli	ve	yetkili	olanların;	kaynakların	etkili,	ekonomik,	verimli	ve	hukuka	uygun	olarak	elde	
edilmesinden,	 kullanılmasından,	 muhasebeleştirilmesinden,	 raporlanmasından	 ve	 kötüye	 kullanılmaması	 için	
gerekli	önlemlerin	alınmasından	sorumlu	ve	yetkili	mercilere	hesap	vermek	zorunda	olmasıdır.	
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Hesap	verme	sorumluluğu	ile	hedeflenen	sonuçları	gerçekleştirmek	için	nelerin	yapılmasının	planlandığı,	nelerin	
yapılmış	ya	da	yapılmamış	olduğu,	nelerin	yapılmakta	olduğu,	yapılması	gerekli	olan	şeylerin	zamanında	yapılıp	
yapılmadığı	ve	nelerin	 iyi	gittiği,	nelerin	gitmediği	sorgulanır.	Dolayısıyla,	hesap	verme	sorumluluğu	sayesinde	
hukuka	uygunluk,	saydamlık,	yansızlık	ve	kanun	önünde	eşitlik	gibi	 ilkelere	uyulup	uyulmadığı	saptanmakta	ve	
sorumluluğu	 devredenlere	 sorumluluklarının	 öngörüldüğü	 gibi	 yerine	 getirilip	 getirilmediğini	 değerlendirme	
imkânı	doğmaktadır.	
	
Hesap	verme	sorumluluğunun	üç	boyutu	vardır;	
	

a- Siyasi	Hesap	Verme	Sorumluluğu:	
	
Yürütmenin	Parlamentoya	karşı	olan	sorumluluğudur	ki	Bakanların	sorumluluğu	buraya	girmektedir.	
	
b- İdari	ve	Mali	Hesap	Verme	Sorumluluğu:	
	
Kamu	yöneticilerinin	bağlı	ya	da	ilişkili	olduğu	bakanlarına	ve	üst	amirlerine	karşı	sorumluluğudur.	
	
c- Vatandaşa	Yönelik	Hesap	Verme	Sorumluluğu:	
	
Hem	parlamentonun	hem	de	bütünüyle	Devletin	vatandaşına	karşı	sorumluluğudur.	Kamu	idaresinin	yıllık	
faaliyet	raporlarının	kamuoyuna	sunulması	ile	bu	sorumluluk	yerine	getirilmiş	olur.	
	
Özetle,	 hesap	 verme	 sorumluluğu	 olanları;	 bakanlar,	 üst	 yöneticiler,	 harcama	 yetkilileri,	 gerçekleştirme	
görevlileri,	mali	hizmetler	birimi	yöneticisi,	muhasebe	yetkilisi	ve	kamu	kaynağının	elde	edilmesinde	görevli	
olanlar	şeklinde	sıralayabiliriz.	
	
Bakanlar,	üst	yöneticiler,	harcama	yetkilileri,	gerçekleştirme	görevlileri,	mali	hizmetler	birimi	yöneticisi	ve	
muhasebe	 yetkilisinin	 hesap	 verme	 sorumluluğu	 “7.2.	 İç	 Kontrole	 İlişkin	 Görev,	 Yetki	 ve	 Sorumluluklar”	
başlıklı	bölümde	açıklanacağı	için	burada	sadece	kamu	kaynağının	elde	edilmesinde	görevli	olanların	hesap	
verme	sorumluluğuna	değinilmiştir.	
	
	

2.2.7.4.Ekonomiklik	
	
Ekonomiklik;	bir	faaliyetin	planlanmış	sonuçlarına	ya	da	çıktılarına	ulaşmak	için	kullanılan	kaynakların	maliyetini	
en	aza	indirmedir.	
	
2.2.7.5.Etkinlik	
	
Etkinlik;	kullanılan	kaynaklarla	bir	faaliyetin	sonuçlarını	ya	da	çıktılarını	maximize	etmektir.	
	
2.2.7.6.Etkililik	
	
Etkililik;	bir	faaliyetin	planlanan	ve	gerçekleşen	etkisi	arasındaki	ilişkiyi,	hedefe	ulaşma	derecesi	ve	yerindeliğini	
ifade	eder.	
	
2.2.8.İç	Kontrolün	Unsurları	ve	Genel	Koşulları	
	
İç	kontrol	standartlarını	oluşturan	birçok	ülke	örnek	olarak	COSO	çerçevesini	esas	almıştır.	COSO	modelinde	yer	
alan,	 Kontrol	 ortamı,	 risk	 değerlendirmesi,	 kontrol	 faaliyetleri,	 bilgi	 ve	 iletişim	 ve	 izleme	 gibi	 iç	 kontrolün	
birbiriyle	bağlantılı	beş	unsuru	iç	kontrol	standardı	olarak	düzenlenmiştir.	
	
İç	 Kontrol	 ve	 Ön	 Mali	 Kontrole	 İlişkin	 Usul	 ve	 Esasların	 7’nci	 maddesi	 ile	 ülkemizde	 yapılan	 düzenlemeye	
bakıldığında	iç	kontrolün	unsurları	ve	genel	koşulları	noktasında	uluslar	arası	kabul	görmüş	iç	kontrol	model	ve	
standartlarının	esas	alındığı	görülmektedir.	
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Ülkemizde	uygulamaya	konulan	iç	kontrolün	unsurları	ve	genel	koşulları	aşağıda	başlıklar	halinde	açıklanmıştır.	
	
	
2.2.8.1.Kontrol	Ortamı	
	
Kontrol	 ortamı,	 iç	 kontrole	 ilişkin	 havayı	 ifade	 eden	 bir	 unsurdur.	 Kontrol	 ortamı,	 bir	 kuruluştaki	 yönetimin	
kurum	 içi	 kontrolün	 önem	 ve	mahiyetine	 ilişkin	 bakış	 açısı,	 tutum	 ve	 davranışlarını	 ifade	 eder.	 İç	 kontrolün	
amaçlarına	ulaşılması	 için	gerekli	olan	düzen	ve	çerçeveyi	 sağlar.	Kuruluştaki	kontrol	bilinci	kontrol	ortamının	
özünü	meydana	getirmektedir.	Ayrıca,	kontrole	ilişkin	çevresel	faktörler	de	kontrol	ortamı	kapsamında	mütalaa	
edilmektedir.	
	
Bu	bağlamda;		
	

♦ İdarenin	yöneticileri	ve	çalışanlarının	iç	kontrole	olumlu	bir	bakış	sağlaması	önemlidir.	
	
♦ Etik	değerlere	ve	dürüst	bir	yönetim	anlayışına	sahip	olması	esastır.	

	
♦ Ayrıca,	 performans	 esaslı	 yönetim	 anlayışı	 çerçevesinde	 görev,	 yetki	 ve	 sorumluluklarının	 uzmanlığa	

önem	 verilerek	 bilgili	 ve	 yeterli	 kişilere	 verilmesi	 ve	 personelin	 performansının	 değerlendirilmesinin	
saplanması	gerekmektedir.	

	
♦ İdarenin	 organizasyon	 yapısı	 ile	 personelin	 görev,	 yetki	 ve	 sorumluluklarının	 da	 açık	 bir	 şekilde	

belirlenmesi	zorunludur.	
	
Kontrol	 ortamı	 iç	 kontrolün	 en	 önemli	 unsurlarındandır.	 Etkin	 bir	 iç	 kontrol	 sürecinin	 tasarlanması	 ev	
uygulanabilmesi	için	kontrole	bakışın	pozitif	olması,	kontrol	faaliyetlerinin	desteklenmesi	ve	benimsenmesi	
gerekmektedir.	Bunu	için	de	kurumların	üst	yöneticilerine	büyük	görev	düşmektedir.	Bu	görev	ifa	edilirken	
kurumun	alt	kademe	yöneticileri	ile	diğer	çalışanlarının	da	katkısı	gerçekleştirilmelidir.	
	
Kısaca,	 uluslar	 arası	 standart	 ve	 uygulamalara	 bakıldığında	 kontrol	 ortamını	 oluşturan	 veya	 etkileyen	 ve	
aşağıda	sıralanan	çeşitli	faktörler	söz	konusu	olmaktadır;	
	

♦ Dürüstlük	ve	etik	değerlere	bağlılık,	
	
♦ Uzmanlık	ve	liyakate	önem	verilmesi,	

	
♦ Teşkilat	yapısı,	
	
♦ Yetki	devri	ve	paylaşımı,	

	
♦ Beşeri	sermayenin	iyi	kullanılması,	
	
♦ Merkezi	uyumlaştırma	birim	ile	iyi	ilişkiler,	
	
♦ Bütçe	sistemi,	

	
♦ Yönetim	raporlama	sistemi,	
♦ Muhasebe	ve	finansal	kontrol	süreçleri,	

Kurum	 içi	 kontrolün	yürütülmesinde	kontrol	ortamını	etkileyen	 faktörlerin	 izlenmesi	 ve	gözlenmesi	önem	arz	
etmektedir.	Bunun	için	yönetimin	gerekli	tedbirleri	alması	ve	uygulaması	gerekmektedir.	
	
2.2.8.2.Risk	Değerlendirmesi	
	
Risk	 değerlendirmesi,	 mevcut	 koşullarda	 meydana	 gelen	 değişiklikler	 dikkate	 alınarak	 gerçekleştirilen	 ve	
süreklilik	 arz	 eden	 bir	 faaliyettir.	 İdarelerin,	 stratejik	 planda	 ve	 performans	 programında	 belirlenin	 amaç	 ve	
hedeflere	ulaşmak	için	iç	ve	dış	nedenlerden	kaynaklanan	riskleri	değerlendirmeleri	gerekmektedir.	
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Risk	değerlendirmesi,	kuruluşun	maruz	kalabileceği	iç	ve	dış	risklerin	iç	kontrol	tarafından	değerlendirilmesidir.	
Bu	 değerlendirmenin	 yapılabilmesi	 için	 kurumda	 risk	 yönetim	 sürecinin	 oluşturulmuş	 ve	 uygulanıyor	 olması	
gerekmektedir.	
	
Risk	değerlenmesi,	 kurumsal	 risk	 yönetiminin	bir	unsurudur.	Risk	değerlendirmesinin	yapılabilmesi	 için	ayrıca	
kurumsal	 amaç	 ve	 hedeflerin	 açık	 ve	 net	 olarak	 ortaya	 konulması	 gereklidir.	 Kurumsal	 amaç	 ve	 hedefler	
idarelerin	 hazırlayacağı	 stratejik	 plan	 ve	 performans	 programında	 yer	 alacak	 olan	 amaç	 ve	 hedeflerdir.	 Risk	
değerlendirmesi	 anılan	 dokümanlardaki	 amaç	 ve	 hedeflere	 	 	 ulaşılmasını	 etkileyecek	 olayların	
değerlendirilmesidir.	 Böylece	 söz	 konusu	 amaç	 ve	 hedeflere	 ulaşılmasını	 etkileyebilecek	 risklere	 karşı	 gerekli	
önlemlerin	alınması	ve	sürecin	yönetilmesi	sağlanmış	olacaktır.	
	
Özetle,	risk	değerlendirmesi,	kurumsal	amaç	ve	hedeflere	ilişkin	risklerin	belirlenmesi,	etkilerinin	analiz	edilmesi	
ve	yönetilmesi	şekilde	tezahür	eder.	
	
	2.2.8.3.Kontrol	Faaliyetleri	
	
Kontrol	 faaliyetleri,	 yönetimin	 emir	 ve	 direktiflerine	 uyulmasını	 temin	 eder	 ve	 güvence	 sağlar.	 Kontrol	
faaliyetleri,	 risklerin	 yönetilmesi	 ve	 gerekli	 önlemlerin	 alınmasına	 yardımcı	 olan	 faaliyet,	 politika	 ve	
prosedürlerden	 oluşan	 mekanizmalardır.	 İç	 kontrolün	 ayrılmaz	 bir	 parçası	 olan	 kontrol	 faaliyetleri	 kontrol	
süreçleri	olarak	da	adlandırılmaktadır.	
	
Kontrol	 faaliyetleri,	 önleyici,	 tespit	 edici	 ve	 düzeltici	 olarak	 belirlenir	 ve	 uygulanır.	 Bu	 faaliyetler,	 hatalı	 ve	
mevzuata	 aykırı	 uygulamaların	 önlenmesi,	 ortaya	 çıkarılması	 ve	 düzeltilmesine	 yönelik	 tasarlanıp	
uygulanmalıdır.	Ayrıca	kontrollerin	yetersiz	olduğu	alanlarda	ilave	kontrollerin	uygulanması	da	gerekli	olabilir.	
	
Kontrol	faaliyetlerini	çeşitli	şekillerde	sınıflandırmak	mümkündür;	
	

♦ Mali	kontrol,	
		

♦ Muhasebe	kontrolü,	
	

♦ Süreç	Kontrolü,	
	

♦ İdari	kontrol	
	

Ayrıca,	katı	ve	yumuşak	kontrol	ayrımı	da	yapılabilir.	
	

Kontrol	 faaliyetlerinin	 belirlenmesi	 ve	 uygulanması	
idarelerin	 görev	 ve	 sorumluluğundadır.	 Belirlenen	 bu	
faaliyetlerin	 merkezi	 uyumlaştırma	 birimi	 olan	 Maliye	
Bakanlığınca	 belirlenen	 standart	 ve	 yöntemlerle	
uyuşması	gerekmektedir.	En	azından	aykırı	olmamalıdır.	

	
Kuruluşlarda	 tasarlanan	 ve	 uygulamaya	 konulan	 kontrol	 faaliyetlerinin,	 kuruluşun	 iç	 kontrol	 amaçlarına	
ulaşmasını	sağlayacak	şekilde	etkin	ve	verimli	olması	gerekmektedir.	Ayrıca,	kontrol	faaliyetlerinin	yeterli	olması	
ve	kurumsal	amaçlarla	bütünlük	içinde	olması	gerekmektedir.	
	
Kontrol	faaliyetleri	bir	kurumun	her	kademesinde	ve	tüm	faaliyet	ve	fonksiyonlarına	yönelik	oluşturulur.	Uluslar	
arası	 standart	 ve	 uygulamalarda	 kontrol	 faaliyetleri;	 onay,	 yetkilendirme,	 doğrulama,	mutabakat,	 faaliyet	 ve	
performansın	 gözden	 geçirilmesi,	 varlıkların	 güvence	 altına	 alınması,	 fiziki	 kontroller,	 kayıtların	 ve	 bilgilerin	
muhafaza	edilmesi	ve	görevler	ayrılığı	gibi	çeşitli	aktiviteler	olarak	tanımlanmaktadır.	Kurumlarca	bu	aktivitelere	
manüel	veya	dijital	ortamda	başka	aktiviteler	eklenebilir.	
	
	
	
	



 22 

2.2.8.4.Bilgi	ve	İletişim	
	
İç	 kontrolün	 diğer	 bir	 unsuru	 bilgi	 ve	 iletişimdir.	 Bilgi	 ve	 iletişim;	 idarenin	 ihtiyaç	 duyacağı	 her	 türlü	 bilginin	
uygun	 bir	 şekilde	 kaydedilmesi,	 tasnif	 edilmesi	 ve	 ilgililerin	 iç	 kontrol	 ile	 diğer	 sorumluluklarını	 yerine	
getirebilecekleri	bir	şekilde	ve	sürede	iletilmesidir.	Sözü	edilen	bilgiler	sadece	finansal	işlemlere	yönelik	bilgiler	
olmayıp	kurumun	tüm	faaliyet	ve	işlemlerini	kapsayan	bilgilerdir.	
	

Ayrıca,	 kurum	 içinde	 etkin	 bir	 iletişim	 ağı	 kurulması	 gereklidir.	 Bunun	 için	
kurum	 içi	 sözlü	 veya	 yazılı	 iletişim	 kanalları	 açık	 olmalı,	 yatay	 ve	 dikey	 bilgi	
akışları	sağlanmalıdır.	Aynı	şekilde	kurum	dışı	paydaşlarla	ve	yetkili	mercilerle	
de	 etkin	 bir	 iletişim	 kurulmalıdır.	 Bu	 iç	 ve	 dış	 iletişimleri	 sağlayacak	 bilişim	
ağları,	kayıt	sistemleri,	bilgi	işleme	yöntemleri	ve	gerekli	insan	kaynaklarından	
yararlanılmalıdır.	 Kurum	 içi	 ve	 dışı	 iletişimde	 başarı	 sağlanabilmesi	 için	 tüm	
çalışanların	görev	ve	sorumlulukları	açıkça	belirtilmeli,	organizasyon	içi	iletişim	
kanalları	 açık	 olmalı,	 bu	 konudaki	 sınırlamalar	 kaldırılmalı,	 esnek	 bir	 iletişim	
ortamı	 sağlanmalıdır.	 Ayrıca	 kurumun	 dış	 iletişime	 de	 açık	 olduğu	
belirtilmelidir.	
	
5018	sayılı	Kanun	ve	ikincil	mevzuatı	düzenlemeleri	ile	bilgi	ve	iletişime	ilişkin	

gerekli	düzenlemeler	yapılmıştır.	Mali	istatistikler,	muhasebe	kayıtları	ve	faaliyet	raporları	bu	düzenlemelerden	
bir	kaçıdır.	Bu	noktada	kurum	yöneticilerine	büyük	görev	düşmektedir.	Kurum	yöneticilerinin	geleneksel	yapı	ve	
yaklaşımları	 terk	 edilerek	 yeni	 sistemin	 öngördüğü	 yaklaşım	 ve	 yöntemleri	 benimsemeleri	 ve	 uygulamaları	
gerekmektedir.	
	
2.2.8.5.Gözetim	
	
Bir	 başka	 iç	 kontrol	 unsuru	 ise	 gözetimdir.	 İzleme	 olarak	 da	 adlandırılan	 bu	 unsur;	 iç	 kontrol	 sistem	 ve	
faaliyetlerinin	 sürekli	 izlenmesi,	 gözden	 geçirilmesi	 ve	 değerlendirilmesini	 ifade	 temektedir.	 Gözetimden	
maksat;	 iç	 kontrol	 amaçlarının	 gerçekleştirilebilmesi,	 sistemin	 geliştirilmesi	 ve	 tekâmül	 ettirilmesidir.	 İç	
kontrolün	 amaçlarının	 gerçekleştirilebilmesi	 ve	 güvence	 altına	 alınabilmesi	 için	 etkin	 ve	 yeterli	 bir	 gözetimin	
uygulanabilmesi	gereklidir.	
	
İç	kontrol	ve	Ön	Mali	Kontrole	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	da	ifade	edilen	iç	kontrol	sistem	ve	faaliyetlerinin	sürekli	
izlenmesi,	gözden	geçirilmesi	ve	değerlendirilmesi	ile	iç	kontrolün	performansı	ölçülür	ve	kalitesi	değerlendirilir.	
	
Gözetim,	 içeriden	 ve	 dışarıdan	 yapılabilir.	 İç	 gözetim	 bizzat	 yöneticiler	 tarafından	 yapılan	 izleme,	 gözden	
geçirme	 ve	 değerlendirmelerdir.	 İç	 denetçiler	 tarafından	 yapılan	 değerlendirmeler	 de	 bu	 kapsamdadır.	
Dışarıdan	 yapılan	 gözetim	 ise,	 merkezi	 uyumlaştırma	 fonksiyonu	 bağlamında	 Maliye	 Bakanlığınca	 yapılacak	
izleme	ve	değerlendirmeler	ile	Sayıştay	tarafından	yapılan	değerlendirmelerden	meydana	gelmektedir.	
	
Tüm	bu	izleme	ve	değerlendirmeler	iç	kontrol	sisteminin	gelişmesine	katkıda	bulunacaktır.	
	
2.2.9.İç	Kontrol	Mevzuatı	
	
İç	 kontrol	 konusunda	 çok	 güçlü	 bir	 mevzuat	 ve	 alt	 yapı	 bulunmaktadır.	 5018	 sayılı	 Kamu	Mali	 yönetimi	 ve	
Kontrol	Kanunu’nun	en	önemli	ve	geniş	bölümünü	oluşturan	İç	Kontrolün	çeşitli	 ikincil	mevzuatta	da	sıkça	ele	
alındığı	görülmektedir.	Aşağıda	iç	kontrole	ilişkin	mevzuat	detaylı	bir	şekilde	yer	almaktadır.	
	

§ 5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu	
§ 24/12/2003	tarih	ve	25326	sayılı	Resmi	Gazete	
§ İç	Kontrol	ve	Ön	Mali	Kontrole	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	
§ 31/12/2005	tarih	ve	26040	sayılı	3.Mükerrer	Resmi	Gazete	
§ Strateji	Geliştirme	Birimlerinin	Çalışma	Usul	ve	Esasları	Hakkında	Yönetmelik	
§ 18/02/2006	tarih	ve	26084	sayılı	Resmi	Gazete	
§ İç	Denetçilerin	Çalışma	Usul	ve	Esasları	Hakkında	Yönetmelik	
§ 12/07/2006	tarih	ve	26226	sayılı	Resmi	Gazete	
§ Kamu	İç	Kontrol	Standartları	Tebliği	
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§ 26/12/2007	tarih	ve	26738	sayılı	Resmi	Gazete	
§ Kamu	İç	Kontrol	Standartlarına	Uyum	Eylem	Planı	
§ 04/02/2009	tarih	ve	www.bumko.gov.tr	

	
2.2.10.İç	Kontrol	Sisteminde	Sorumluluk	Alanları	
	

Ø İç	kontrol,	idarenin	amaçlarının	gerçekleştirilmesine	yönelik	bir	yönetim	aracıdır.	
	
Ø İç	 kontrol,	 idarenin	 amaç	 ve	 hedeflerinin	 gerçekleştirilmesi	 konusunda	 güvence	 sağlayan	 yönetim	

araçlarının	bütününü	ifade	etmektedir.	
	
Ø İç	kontrol,	aynı	zamanda	yönetim	kontrolü	olarak	da	adlandırılmaktadır.	
	
Ø İç	 kontrol	 sistem	 ve	 araçları,	 idarenin	 yönetimine	 dayatılan	 kural	 ve	 uygulamalar	 değil,	 idare	

yönetiminin	amaç	ve	hedefleri	gerçekleştirme	konusunda	ihtiyaç	duyduğu	mekanizmalardır.	
	
Ø İç	kontrol	bir	süreçtir.	
	
Ø İç	kontrol	bir	amaç	değil,	idareyi	hedeflerine	ulaştırma	amacını	taşıyan	bir	yönetim	aracıdır.	

	
Ø İç	kontrol	kişiler	tarafından	uygulanır.	
	
Ø 	İç	kontrol	sadece	form,	belge,	el	kitabı	ve	prosedür	değil,	bunların	yanı	sıra	organizasyonu,	personeli	

ve	yönetim	tarzını	da	kapsayan	bir	sistemdir.	
	

5018	 sayılı	 yasa	 uyarınca;	 Belediyemiz	 iç	 kontrol	 sistemine	 ilişkin	 sorumluluk	 bakımında	 görev	 tanımları	
şunlardır:	
	
Üst	Yönetici:	İç	kontrol	sisteminin	kurulması	ve	gözetim	altında	bulundurulması.	
	
Harcama	Yetkilileri:	Görev	ve	yetki	alanları	çerçevesinde,	idari-mali	karar	ve	işlemlere	ilişkin	olarak	iç	kontrolün	
işleyişinin	temin	edilmesi.	
	
Mali	 Hizmetler	 Müdürü:	 İç	 kontrol	 sisteminin	 kurulması	 ve	 standartların	 uygulanması	 çalışmalarında	 teknik	
destek	ve	koordinasyon	ile	ön	mali	kontrol	hizmetlerinin	yapılması.	
	
Muhasebe	 Yetkilileri:	 Ödeme	 kontrolü,	 kayıtların	 usulüne	 ve	 standartlara	 uygunluğunu	 ve	 saydamlığın	
sağlanması.	
	
Gerçekleştirme	Görevlileri:	İç	kontrolün	uygulanması	
	
Personel:	 İç	 kontrolü	 yaşama	 geçirilmesi,	 işlemlerin	 yürütülmesi,	 gözden	 geçirilmesi	 ve	 yanlış	 uygulamaların	
düzeltilmesi.	
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2.2.11.İç	Kontrol	Standartları	Şeması	
	
	
	
	
	 	 KAMU	İÇ	KONTROL	

STANDARTLARI	
	 	

	 	 	 	 	 	
	

KONTROL	ORTAMI	
STANDARTLARI	

	

	
RİSK	

DEĞERLENDİRME	
STANDARTLARI	

	
KONTROL	

FAALİYETLERİ	
STANDARTLARI	

	
BİLGİ	VE	İLETİŞİM	
STANDARTLARI	

	
İZLEME	

STANDARTLARI	

	 	 	 	 	
	

Etik	Değerler	
Dürüstlük	

	

	
Planlama	ve	
Programlama	

	
Kontrol	stratejileri	
ve	Yönetimleri	

	
Bilgi	ve	İletişim	

	
İç	Kontrolün	

Değerlendirilmesi	

	
Misyon	

Organizasyon	yapısı	
ve	Görevler	

	

	
Risklerin	

Belirlenmesi	ve	
Değerlendirilmesi	

	
Prosedürlerin	
Belirlenmesi	ve	
Değerlendirilmesi	

	
	

Raporlama	

	
	

İç	denetim	

	
Personelin	
Yeterliliği	ve	
Performansı	

	

	 	
Hiyerarşik	
Kontroller	

	
Kayıt	ve	Dosyalama	

Sistemi	

	

	
Yetki	Devri	

	 	
Görevler	Ayrılığı	

	
Hata	Usulsüzlük	ve	

Yolsuzlukların	
Bildirilmesi	

	

	

	 	 	
Faaliyetlerin	
Sürekliliği	
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3.BELEDİYEMİZİN	İÇ	KONTROL	SÜRECİ	
	
	
3.1.İç	Kontrol	Eylem	Planı	Hazırlama	Süreci	
	
Belediyemizde	 iç	 kontrol	 uyum	 eylem	 planı	 güncelleme	 çalışmaları,	 21/04/2017	 tarihinde	 üst	 yönetici	
tarafından	 yayımlanan	 iç	 genelge	 ile	 başlatılmıştır.	 Söz	 konusu	 iç	 genelge	 aşağıdaki	 bilgileri	 içermekte	 olup,	
çalışmalar	söz	konusu	genelgeyle	belirlenen	esaslar	çerçevesinde	yürütülmüştür.	
	
Belediyemizde	 iç	 kontrol	 uyum	 eylem	 planı	 hazırlık	 çalışmalarının	 başlatıldığına	 dair	 iç	 genelgede	 aşağıdaki	
hususlar	yer	almıştır:	
	
“5018	 sayılı	 Kamu	Mali	 yönetimi	 ve	 Kontrol	 Kanunu	 ile	 yerel	 yönetimlere	 getirilen	 yükümlülüklerin	 başında	
kaynakların	etkili,	ekonomik	ve	verimli	kullanılması	kapsamında	etkin	işleyen	bir	iç	kontrol	sisteminin	kurulması	
gelmektedir.	Bu	kapsamda	belediyelerin	iç	kontrol	sistemini	
çıkaranlar	yasal	düzenlemeler	çerçevesinde	oluşturulması	
ve	uygulaması	temel	bir	yasal	yükümlülüğün	yerine		
getirilmesi	açısından	önemlidir.	
	
Ayrıca,	yeni	denetim	modelinde	Sayıştay	Denetimi’nin	temel	
Olarak	iç	kontrol	sisteminin	değerlendirilmesi	şeklinde		
gerçekleşeceği	söylenebilir.	
	
5018	sayılı	Kanun	ve	bu	kanuna	dayanarak	çıkarılan	ikincil		
ve	üçüncül	düzenlemelere	uygun	bir	şekilde	“İç	Kontrol	Uyum	
Eylem	Planı	Hazırlanması	ve	Bu	Eylem	Planının	Uygulanması	ve	İzlenmesine	İlişkin	Kurumsal	Kapasite	Geliştirme	
Danışmanlığı”	 sekiz	 temel	 aşamada	 yürütülebilir.	 Bu	 6	 aşamanın	 ilk	 5	maddesi	 İç	 Kontrol	 Uyum	 Eylem	 Planı	
Hazırlanması	 8	 ‘nci	 aşaması	 ise	 Eylem	 Planının	 Uygulanması	 ve	 İzlenmesine	 İlişkin	 Kurumsal	 Kapasite	
geliştirilmesidir.8.	 aşamaya	 ilişkin	detaylar	 ve	 zaman	planı	Uyum	eylem	Planının	ortaya	konulmasından	 sonra	
konuşulacak	konulardır.	
	

1. İç	 kontrol	 çalışmalarına,	 Belediyemizde	 İç	 Kontrol	 Sisteminin	 gereklerinin	 ne	 ölçüde	 karşılanıp	
karşılanmadığı	ile	ilgili	bir	mevcut	durum	analizi	yapılarak	başlanılacaktır.	Bu	analizi	bir	başka	anlatımla	
bir	 boşluk	 analizi	 olarak	 değerlendirebiliriz.	 Olması	 gerekenle	 olanın	 karşılaştırılarak	 boşlukların	
ölçümlenmesi	bu	bölümde	yerine	getirilecektir.	

	
2. İç	 Kontrol	 uyum	Eylem	Planının	 hazırlanmasına	 yönelik	 olarak	 birim	 yöneticileri	 ve	 ilgili	 personele	 iç	

kontrol	 sisteminin	 anlaşılması	 ve	 mevzuatta	 öngörülen	 adımların	 atılması	 suretiyle	 uygulama	
geçirilmesine	ilişkin	İnsan	Kaynakları	ve	Eğitim	Müdürlüğünün	belirleyeceği	tarihte	eğitim	verilmesi.	

	
3. Eğitim	 sonrasında	 belediyenin	 iç	 kontrol	 sistemine	 ilişkin	 sorunların	 tespiti,	 gruplandırılması,	

önceliklendirilmesi	ve	çözüm	önerilerinin	geliştirilmesine	yönelik	olarak	çalıştay	düzenlenmesi	
	

4. İç	 Kontrol	 Uyum	 eylem	 Planı	 Hazırlama	 Grubu	 ile	 toplantı	 yapılması	 ve	 grubun	 kurumsal	 kapasite	
oluşumu,	 izleme	 değerlendirme	 sistemlerinin	 tesisi	 ve	 iç	 kontrol	 sisteminin	 yürütülmesi	 açısından	
toplantılarla	güçlendirilmesi	ve	eğitimi	

	
5. Eğitim	 sonuçları	 ile	 çalıştay	 bulguları	 ve	 iç	 kontrole	 ilişkin	 düzenlemeler	 ile	 iyi	 uygulama	 örnekleri	

dikkate	alınarak	İç	Kontrol	Uyum	Eylem	Planının	hazırlanması.	
	

6. İç	 Kontrol	 Uyum	 Eylem	 Planının	 tanıtımının	 yapılması.	 İç	 kontrol	 uyum	 eylem	 planının	 ve	 planda	
istenilen	 çıktıların	 detaylı	 bir	 şekilde	 sunumu	 yapılarak	 bundan	 sonraki	 yol	 haritasının	 ortaya	
konulması.	

	
7. Eğitim	İhtiyaç	Analizinin	Çıkarılması.	Eğitim	 ihtiyaç	analizi	çalışması	sonuçları	 tartışılacak	ve	bir	eğitim	

programı	oluşturulacaktır.	
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8. İç	 Kontrol	 Uyum	 Eylem	 Planının	 izlenmesine	 ilişkin	 kurulan	 İzleme	 ve	 Değerlendirme	 Grubunun	

çalışması.	İç	Kontrol	uyum	eylem	Planı	kapsamında	öngörülen	eylemlerin	düzenli	bir	şekilde	izlenmesi	
ve	sonuçlarının	değerlendirilmesi.	
	

	
3.2.İç	Kontrol	Standartlarına	Uyum	Eylem	Planı	Hazırlama	Grubu	
	
Belediyemizin,	 İç	 Kontrol	 Eylem	 Planının	 başarılı	 bir	 şekilde	 hazırlanması	 için,	 Başkanlık	Makamının	 oluru	 ile	
10/02/2017	 tarihinde	 yayımlanan	 iç	 genelgede,	 hazırlık	 grubu	 	 oluşturulmuş	olup	 aşağıda	 tabloda	 isimleri	 ve	
görev	unvanlarıyla		birlikte	verilmiştir.	
	
İç	Kontrol	Standartlarına	Uyum	Eylem	Planı	Hazırlama	Grubu		
	

Sıra	
No	

Adı	Soyadı	 Görevi	

1	 Köroğlu	ALİOĞLU	 Park	Bahçeler	Müdürü	
	

2	 Fatih	ALYAKUT	 Destek	Hizmetleri	Müdürü	
	

3	 Volkan	TEMEŞ	 Emlak	İstimlak	Müdürü	
	

4	 Vedat	AY	 Yazı	İşleri		Müdürü	
	

5	 Erol	YURTTAŞ	 İşletme	İştirak	Müdürü	
	

6	 Ahmet	YETİM	
	

Kütüphane	Müdürü	

7	 Cumhur	AYDIN	 Kültür	ve	sosyal	İşler	Müdürü	
	

		
Ayrıca	İç	Kontrol	İzleme	ve	yönlendirme	Kurulu	olarak	da	aşağıda	tabloda	isimleri	ve	görev	unvanlarıyla	birlikte	
belirtilen	kişiler	seçilmiştir.	
Sıra	
No	

Adı	Soyadı	 Görevi	

1	 İsmail		GEMİCİ	
	

Başkan	Yardımcısı	
	

2	 Ercan	YÜRÜR	 İnsan	Kaynakları	ve	Eğitim	Müdürü	
	

3	 Reyhan	SARI	 Bilgi	İşlem	Müdürü	
	

4	 Gürsel	ÜÇER	 Teftiş	Kurulu	Müdürü	
	

5	 Hikmet	DÜNDAR	 Hukuk	İşleri	Müdürü	
	

Sözü	 edilen	 görev,	 eylem	 planında	 yer	 alan	 izleme	 çalışmaları	 ile	 sınırlı	 olup,	 eylem	 planıyla	 belirlenen	
faaliyetlerin	başarılı	bir	şekilde	gerçekleşmelerini	takip	edecektir.	
		
3.3.Eylem	Planı	Hazırlama	Sürecinde	Yürütülen	Çalışmalar	ve	Çalıştaylar	
	
Başkanlık	Makamının	 oluru	 ile	 21/04/2017	 tarihinde	 yayımlanan	 iç	 genelgede;	 İç	 Kontrol	 Uyum	 Eylem	 Planı	
Hazırlama	Grubu	14/16/2017-	12/07/2017	tarihleri	arasına	10	adet	çalıştay	yaparak	2018-2019	yılları	İç	Kontrol	
Eylem	Planı	Hazırlama	Grubu	Raporunu	 İç	Kontrol	Eylem	Planı	 İzleme	ve	Yönlendirme	Kurulunda	görüşülmek	
üzere	kurula	gönderilmiştir.	
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15.08.2017	tarihinde	İç	Kontrol	İzleme	ve	Yönlendirme	Kurulu	tarafından	yapılan	çalıştay	sonunda	eylem	planı	
kabul	edilmiş	olup	2018-2019	yılları	İç	Kontrol	Eylem	Planı	taslağımız	Başkanlık	Makamınca	onaylandıktan	sonra	
bir	ay	içinde	Maliye	Bakanlığına	gönderilecektir.	
	
3.4.İzleme	ve	Değerlendirme	Çalışmaları	
	
	
İzleme,	 eylem	 planı	 uygulamasının	 sistematik	 olarak	 takip	 edilmesi	 ve	 raporlanmasıdır.	 Değerlendirme	 ise,	
uygulama	sonuçlarının,	rapordan	beklenenlerle	karşılaştırılması	ve	söz	konusu	çalışmalarda	revizyon	gerekliliği	
ve	değişiklik	önerilerinin	analizidir.	
	
İç	 Kontrol	 Eylem	 Planında	 yer	 alan	 faaliyetleri	 gerçekleştirmeye	 yönelik	 çalışmaların	 uygulanması	 için	
sorumluların	 kimler/hangi	 birimler	 olduğu,	 ne	 zaman	 gerçekleştirileceği,	 hangi	 kaynakların	 kullanılacağı	 gibi	
hususların	 yer	 aldığı	 ve	 aşağıda	 örneği	 verilen	 bir	 tablo	 hazırlanacaktır.	 Söz	 konusu	 tablo,	 izleme	 ve	
değerlendirmeyi	de	kolaylaştıracaktır.	
	
Bu	 kapsamda	 izleme	 ve	 değerlendirme	 tablosu	 kullanılarak,	 6	 aylık	 periyotlarla	 faaliyetlerin	 gerçekleşip	
gerçekleşmediği	sorgulanacaktır.	
	
İzleme,	 yönetime	 yardımcı	 olan	 bir	 felsefe	 olduğundan,	 raporlama	 izleme	 faaliyetlerinin	 temel	 aracı	 olarak	
görülecektir.	Dolayısıyla,	izleme	çalışmaları	sonrasında,	objektif	raporlar	veya	tutanaklar	oluşturulacak,	ilerleme	
sağlanan	alanlar	yanında,	ilerleme	sağlanamayan	konularda	rapor	edilecektir.	
	
Performansın	izlenmesi,	izleme	faaliyetinin	temelidir.	Bunun	için	performans	göstergeleri	ile	ilgili	veriler	düzenli	
olarak	toplanmalı	ve	değerlendirilmelidir.	
	
İzleme	ve	değerlendirme	faaliyetleri	sonucunda	elde	edilen	bilgiler	kullanılarak,	eylem	planı	gözden	geçirilecek	
ve	ulaşılan	sonuçlar	sürekli	planla	karşılaştırılacaktır.	
	
İzleme	 ve	 değerlendirme	 süreci	 kurumsal	 öğrenmeyi	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	 faaliyetlerin	 sürekli	 olarak	
iyileştirilmesini	sağlayacağından,	eylem	planının	sürekli	geliştirilmesini	de	sağlayacaktır.	
	
Diğer	 taraftan,	 izleme	 ve	 değerlendirmenin	 etkin	 yapılabilmesi,	 ancak	 uygun	 veri	 ve	 istatistiklerin	 temin	
edilmesi	ile	mümkündür.	Amaca	uygun,	doğru	ve	tutarlı	verilerin	varlığı,	eylem	planının	başarısının	ölçülmesi	ve	
değerlendirilmesi	 için	olmazsa	olmaz	bir	ön	koşuldur.	Her	bir	hedefin	 izlenip	değerlendirilebilmesi	 için	ne	 tür	
verilere	ihtiyaç	duyulduğu,	bunların	ne	şekilde	temin	edileceği,	ihtiyaç	duyulan	veriler	hâlihazırda	toplanmıyorsa	
nasıl	ve	ne	sıklıkla	kim	tarafından	temin	edileceği,	bu	kapsamdaki	kısıtların	neler	olacağı	gibi	hususların	mutlaka	
incelenmesi	ve	cevaplanması	gerekmektedir.	
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EK	–	1:BAYRAMPAŞA	BELEDİYE	BAŞKANLIĞI	İÇ	KONTROL	UYUM	EYLEM	PLANI	HAZIRLAMA	REHBERİ	
	
Madde	–	1.Genel	Açıklamalar	
	
5018	 sayılı	 Kamu	 Mali	 Yönetimi	 ve	 Kontrol	 Kanunu’nun	 55.maddesinde	 “iç	 kontrol;	 idarenin	
amaçlarına,	belirlenmiş	politikalara	ve	mevzuata	uygun	olarak	faaliyetlerin	etkili,	ekonomik	ve	verimli	
bir	 şekilde	 yürütülmesini,	 varlık	 ve	 kaynakların	 korunmasını,	 muhasebe	 kayıtlarının	 doğru	 ve	 tam	
olarak	 tutulmasını,	 mali	 bilgi	 ve	 yönetim	 bilgisinin	 zamanında	 ve	 güvenilir	 olarak	 üretilmesini	
sağlamak	üzere	 idare	 tarafından	oluşturulan	organizasyon,	yöntem	ve	süreçle	 iç	denetimi	kapsayan		
mali	ve	diğer	kontroller	bütünüdür.”şeklinde	tanımlanmıştır.	
5018	sayılı	Kanun’un	11.maddesinde,	üst	yöneticilerin,	mali	yöntem	ve	kontrol	sisteminin	 işleyişinin	
gözetilmesi,	izlenmesi	ve	kanunda	belirtilen	görev	ve	sorumlulukların	yerine	getirilmesinden	sorumlu	
oldukları	 ve	 bu	 sorumluluğun	 gereklerini	 harcama	 yetkilileri,	mali	 hizmetler	 birimi	 ve	 iç	 denetçeler	
aracılığıyla	yerine	getirecekleri	hükme	bağlanmıştır. 
Buna	 göre	 üst	 yöneticilere,	 iç	 kontrol	 sisteminin	 kurulması	 ve	 gözetilmesi,	 iç	 kontrol	 sisteminin	 bir	
gereği	olarak	prosedür	ve	talimatların	oluşturulması	gibi	her	türlü	düzenlemelerin	yapılması,	harcama	
yetkililerine	 ise	görev	ve	yetki	alanları	çerçevesinde,	 idari	ve	mali	karar	ve	 işlemlere	 ilişkin	olarak	 iç	
kontrolün	işleyişini	sağlama	sorumluluğu	verilmiş	bulunmaktadır.	
	5018	sayılı	Kanun’un	60.maddesine	göre	de,	Mali	Hizmetler	birimleri	“idarenin	iç	kontrol	sisteminin	
kurulması,	 standartların	 uygulanması	 ve	 geliştirilmesi	 konularında	 çalışmalar	 yapmak	 ve	 ön	 mali	
kontrol	faaliyetlerini	yürütmekten	sorumludurlar.”	
Bilindiği	üzere	iç	kontrol,	idarede	ayrı	bir	birim	veya	görev	olmayıp,	yönetim	işleviyle	birlikte	mevcut	
sistemlerin	ayrılmaz	bir	parçası	niteliğindedir.	İç	kontrol	kapsamına	idarenin	bütün	birimlerindeki	mali	
ve	mali	olmayan	her	türlü	faaliyet,	karar	ve	 işlem	dâhildir.	Bu	nedenle,	tüm	harcama	birimlerimiz	 iç	
kontrol	 eylem	 planının	 oluşturulmasında,	 revize	 edilmesinde	 ve	 iç	 kontrol	 eylem	 planının	 hayata	
geçirilmesinde	üzerlerine	düşen	görevi	yerine	getireceklerdir.	
	
Madde	–	2.İç	Kontrol	Standartları	Uyum	Eylem	Planının	Amacı	
	
Yapılacak	İç	Kontrol	Standartları	Uyum	Eylem	Planı	ile;	

a) Kamu	 gelir,	 gider,	 varlık	 ve	 yükümlülüklerinin	 etkili,	 ekonomik	 ve	 verimli	 bir	 şekilde	
yönetilmesi,	

b) Kamu	idarelerinin	kanunlara	ve	diğer	düzenlemelere	uygun	olarak	faaliyet	göstermesi,	
c) Her	türlü	mali	karar	ve	işlemlerde	usulsüzlük	ve	yolsuzluğun	önlenmesi,	
d) Karar	oluşturmak	ve	izlemek	için	düzenli,	zamanında	ve	güvenilir	rapor	ve	bilgi	edinilmesi,	
e) Varlıkların	 kötüye	 kullanılması	 ve	 israfını	 önlemek	 ve	 kayıplara	 karşı	 korunması	

amaçlanmaktadır.	
	
	

Madde	–	3.İç	Kontrol	Standartları	Uyum	Eylem	Planının	Kapsamı	ve	Unsurları	
	
5018	 sayılı	 Kanun’un	 57.maddesinde	 yeterli	 ve	 etkili	 bir	 kontrol	 sisteminin	 oluşturulabilmesi	 için;	
mesleki	değerlere	ve	dürüst	yönetim	anlayışına	sahip	olunması,	mali	yetki	ve	sorumlulukların	bilgi	ve	
yeterli	yöneticilerle	personele	verilmesi,	belirlenmiş	standartlara	uyulmasının	sağlanması,	mevzuata	
aykırı	 faaliyetlerin	 önlenmesi	 ve	 kapsamlı	 bir	 yönetim	 anlayışı	 ile	 uygun	 bir	 çalışma	 ortamının	 ve	
saydamlığın	sağlanması	bakımından	ilgili	idarelerin	üst	yöneticileri	ile	diğer	yönetici	tarafından	görev,	
yetki	ve	sorumluluklar	göz	önünde	bulundurmak	suretiyle	gerekli	önlemler	alınacağı	belirlenmiştir.	
31/12/2005	 tarihli	 26040	 (3.mükerrer)	 sayılı	 Resmi	 Gazete’de	 yayımlanan	 İç	 Kontrol	 ve	 Ön	 Mali	
Kontrole	 İlişkin	 Usul	 ve	 Esasların	 “İç	 kontrol	 Standartları”	 başlıklı	 5	 nci	 maddesinde,	 iç	 kontrol	
standartlarının,	 merkezi	 uyumlaştırma	 görevi	 çerçevesinde	 Maliye	 Bakanlığı	 tarafından	 	 belirlenip	
yayınlanacağı,	kamu	idarelerinin	mali	ve	mali	olmayan	tüm	işlemlerinde	bu	standartlara	uymakla	ve	
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gereğini	 yerine	getirmekle	yükümlü	bulunduğu,	 kanuna	ve	 iç	 kontrol	 standartlarına	aykırı	olmamak	
koşuluyla,	idarelerce,	görev	alanları	çerçevesinde	her	türlü	yöntem,	süreç	ve	özellikli	işlemlere	ilişkin	
standartlar	belirlenebileceği	belirtilmiştir.	
Belediyemiz	 görev	 alanları	 çerçevesinde	 her	 türlü	 yöntem,	 süreç	 ve	 özellikli	 işlemlere	 ilişkin	 olarak	
belirlenebilecek	 ayrıntılı	 standartlar,	 5018	 sayılı	 Kanuna,	 ilgili	 diğer	 mevzuata	 ve	 Kamu	 İç	 Kontrol	
Standartlarına	 uygun	 olmak	 ve	 idareye	 münhasır	 spesifik	 süreçlere	 ilişkin	 olmak	 zorundadır.	
İdarelerce	gerekli	görülmesi	halinde	hazırlanabilecek	 idare	ayrıntılı	 iç	kontrol	 standartları,	 idarelerin	
yasal	 ve	 idari	 yapıları	 ile	 personel	 ve	 mali	 durumları	 gibi	 her	 bir	 idarenin	 kendine	 özgü	 koşulları	
dikkate	alınarak	katılımcı	yöntemlerle	belirlenecektir.	
Belediyemizin	 iç	 kontrol	 sistemlerinin	 Kamu	 İç	 Kontrol	 Standartlarına	 uyumunu	 sağlamak	 üzere;	
yapılması	 gereken	 çalışmaların	 belirlenmesi,	 bu	 çalışmalar	 için	 eylem	 planı	 oluşturulması,	 gerekli	
prosedürler	 ve	 ilgili	 düzenlemelerin	 hazırlanması	 çalışmalarını	 yürütmelerini	 ve	 söz	 konusu	
çalışmaların	etkili	bir	şekilde	ve	zamanında	yürütülmesini	sağlamak	üzere,		idarelerin	üst	yöneticileri	
tarafından	gerekli	önlemler	alınacaktır.	
	
İç	 Kontrolün	 unsurları,	 5018	 sayılı	 Kanun	 ve	 ilgili	mevzuatta	 düzenlenmiştir.	 İç	 Kontrol	 ve	 Ön	Mali	
Kontrole	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	Yönetmeliği’nin	7.maddesinde	iç	kontrolün	unsurları	ve	genel	koşulları	
aşağıda	belirtildiği	gibi	yer	almıştır.	
	

a) Kontrol	Ortamı:	 idarenin	yöneticileri	ve	çalışanlarının	 iç	kontrole	olumlu	bir	bakış	sağlaması,	
etik	 değerlere	 ve	 dürüst	 bir	 yönetim	 anlayışına	 sahip	 olması	 esastır.	 Performans	 esaslı	
yönetim	 anlayışı	 çerçevesinde	 görev,	 yetki	 ve	 sorumlulukların	 uzmanlığa	 önem	 verilerek	
bilgili	 ve	 yeterli	 kişilere	 verilmesi	 ve	 personelin	 performansının	 değerlendirilmesi	 sağlanır.	
İdarenin	 organizasyon	 yapısı	 ile	 personelin	 görev,	 yetki	 ve	 sorumlulukları	 açık	 bir	 şekilde	
belirlenir.	
	

b) Risk	 Değerlendirmesi:	 Risk	 değerlendirmesi,	mevcut	 koşullarda	meydana	 gelen	 değişiklikler	
dikkate	alınarak	gerçekleştirilen	ve	süreklilik	arz	eden	bir	faaliyettir.	 İdare,	stratejik	planında	
ve	 performans	 programında	 belirlenen	 amaç	 ve	 hedeflerine	 ulaşmak	 için	 iç	 ve	 dış	
nedenlerden	kaynaklanan	riskleri	değerlendirir.	
	

c) Kontrol	 Faaliyetleri:	 Önleyici,	 tespit	 edici	 düzeltici	 her	 türlü	 kontrol	 faaliyetleri	 belirlenir	 ve	
uygulanır.	
	

d) Bilgi	 ve	 İletişim:	 İdarenin	 ihtiyaç	 duyacağı	 her	 türlü	bilgi	 uygun	bir	 şekilde	 kaydedilir,	 tasnif	
edilir	 ve	 ilgililerin	 iç	 kontrol	 ile	 diğer	 sorumluluklarını	 yerine	 getirebilecekleri	 bir	 şekilde	 ve	
sürede	iletilir.	

e) Gözetim:	İç	kontrol	sistem	ve	faaliyetleri	sürekli	izlenir,	gözden	geçirilir	ve	değerlendirilir.	
	

f) Sorumluluk:	 	 Eylem	 Planının	 uygulanmasında	 görev	 alan	 kişilerden	 oluşan	 koordinasyon	
kurulu	ile	birimlerde	konu	ile	görevlendirilmiş	çalışma	gruplarını	kapsar.	
	

Madde	–	4.Yürütülecek	Faaliyetler	
	
Harcama	 birimlerinden	 önetici	 veya	 hiyerarşik	 olarak	 harcama	 yetkilisine	 en	 yakın	 düzeyde	
temsilcilerden	 oluşan	 ve	 iç	 kontrol	 sisteminin	 oluşturulması	 ve	 eğitim	 ihtiyaçlarının	 tespit	 edilmesi	
programının	2	numaralı	ekinde	yer	alan	görevlilerden	oluşan,	Kamu	 İç	Kontrol	 standartlarına	Uyum	
Eylem	Planı	Hazırlama	Grubu	oluşturulmuştur.	
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Belediyemizde	güçlü	bir	iç	kontrol	sisteminin	kurulması	çalışmalarına	ilişkin	İç	Kontrol	Standartlarına	
Uyum	eylem	Planı	Hazırlama	Grubu	 tarafından	14/16/2017-12/07/2017	 tarihleri	 arasından	10	 adet	
çalıştay	yapılmış	olup	mevcut	durum	analizi	çıkarılmıştır.	
	
Bu	 analizi	 takiben	 İç	 Kontrol	 Eylem	 Planı	 İzleme	 ve	 Değerlendirme	 Kuruluna	 bir	 rapor	 halinde	
sunulmuştur.	
	
Çalıştay	bulguları	ve	iç	kontrole	ilişkin	düzenlemeler,	iyi	uygulama	örnekleri	ve	kurumsal	yapı	dikkate	
alınarak	daha	 kaliteli,	 hızlı	 ve	 yerel	 hizmet	 talebine	odaklanmış	 bir	 yönetim	 yapısını	 güçlendirmeye	
yönelik	olarak	2018-2019	İç	Kontrol	Eylem	Planı	Hazırlanacaktır.	
	
Bu	 çalışmalar	 tamamlandıktan	 sonra,	 İç	 Kontrol	 Eylem	 Planı	 kapsamında	 öngörülen	 eylemlerin	
düzenli	 bir	 şekilde	 izlenmesi	 ve	 sonuçların	 değerlendirilmesine	 yönelik	 bir	 yapının	 kurum	 içinde	
kapasite	 geliştirmek	 suretiyle	 kurulması	 çalışmaları	 yürütülecek	 ve	 öngörülen	 bütün	 çıktılar	 elde	
edilerek	örnek,	güçlü	ve	uygulanabilir	bir	iç	kontrol	sistemi	kurulacaktır.	
	
Madde	–	5.Sorumluluk	
	
Mali	 Hizmetler	 Müdürlüğü,	 iç	 kontrol	 sisteminin	 kurulması,	 standartlarının	 uygulanması	 ve	
geliştirilmesinden,	
Harcama	 Yetkilileri	 ise,	 görev	 ve	 yetki	 alanları	 çerçevesinde	 idari	 ve	mali	 karar	 ve	 işlemlere	 ilişkin	
olarak	iç	kontrol	sisteminin	işleyişinden,	
Kamu	İç	kontrol	standartlarına	uyum	eylem	planı	hazırlama	grubu,	eylem	planının	yenilenmesinden,	
sorumludur.	
	
Madde	–	6.İç	Kontrol	Eylem	Planının	İzleme	ve	Değerlendirilmesi		
	
Hazırlanan	 uyum	 eylem	 planında	 öngörülen	 eylemlere	 ilişkin	 çıktıların,	 zamanında	 ve	 istenilen	
kalitede	 elde	 edilip	 edilmediği	 altışar	 aylık	 periyotlarla	 üst	 yönetime	 yapılan	 raporlarla	 ortaya	
konulacak	ve	üst	yönetim	bu	raporlamada	belirtilen	aksayan	yönlere	ilişkin	tedbirleri	alacaktır.	
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2018-2019	İÇ	KONTROL	EYLEM	PLANI	



STANDART	KODU

KOS	1
KOS	1.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

1.1.1.

İç	kontrol	eylem	planı,	temel	ve	gerekli	bilgileri	içerecek	

şekilde	bir	kitap	olarak	hazırlanacak	ve	tüm	birimlere	

dağıtılacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 01/01/2018 Eylem	Planı	Kitapçığı

İç	kontrol	bilinç	düzeyini	

arttırmak	hedeflenmiştir.

1.1.2.
Hizmetiçi	eğitim	programlarına	iç	kontrol	konusu	dahil	

edilecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
01/01/2018 Katılımcı	Listesi

İç	kontrol	bilinç	düzeyini	

arttırmak	hedeflenmiştir.

1.1.3.
İntranette	yer	alan	iç	kontrol	linki	güncellenerek	iç	kontrol	

çıktıları	yayınlanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli İntranet

İç	kontrol	çıktıları	ortak	

portaldan	yayınlanacaktır.

KOS	1.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

1.2.1. Birim	bazında	iç	kontrol	sorumluları	belirlenecektir.
Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 01/02/2018

İç	Kontrol	

Sorumluları	Listesi

İç	kontrol	çalışmalarına	

tüm	birimlerin	aktif	

katılımı	sağlanacaktır.

1.2.2.

Yöneticilerin,	personeli	ile	iç	kontrol	sistemi	uygulamalarını	

paylaşması,	anket	çalışması	yapılması	ve	farkındalığın	

değerlendirilmesi	sonucunun	Mali	Hizmetler	Müdürlüğüne	

iletilmesi	sağlanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 01/02/2018

Anket	ve	

Değerlendirme	

Raporu

İç	kontrol	sisteminin	tüm	

birim	personeli	tarafından	

sahiplenilmesini	

sağlamak.

1.2.3.
Birim	paylaşım	ve	değerlendirme	toplantıları,	birimler	arası	

değerlendirme	toplantılarının	yapılması	sağlanacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli

Bilgilendirme	ve	

Değerlendirme	

Toplantıları

İç	kontrol	sistemi	için	

birimler	arası	paylaşımın	

arttırılması	sağlanacaktır.

KOS	1.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

1.3.1.

Hazırlanacak	bir	iç	genelge	ile	etik	komisyonunun	işleyişi,	

görevleri	ve	üyelerinin	iletişim	bilgileri	hakkında	

bilgilendirme	yapılacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler 01/03/2018 İç	Genelge
Etik	Komisyonu	

güncellenecektir.

1.3.2.

Etik	mevzuatının	bilinmesi	ve	bu	konudaki	farkındalığın	

arttırılması	amacıyla	“Kamu	Görevlileri	Etik	Rehberi”	

yayımlanacak	ve	tüm	birimlere	belirli	sayıda	dağıtılacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler 01/03/2018
Kamu	Görevlileri	

Etik	Rehberi

Etik	mevzuatının	tüm	

birimlerce	billinmesi	ve	

farkındalık	yaratılması	

sağlanacaktır.

1.3.3.
	Kurumumuzun	etik	kuralları	gözden	geçirilerek	ortak	

portaldan	(intranet)	yayınlanacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli İntranet
Etik	kurallar	ve	etik	

çıktıları	ortak	portaldan	

yayınlanacaktır.

KOS	1.4

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

1.4.1.

Kurumumuz,	uzun	süredir	dönemsel	olarak	hazırladığı	bir	

çok	rapor,	plan	ve	programı	kamuoyunun	erişimine	

sunmaya	devam	edecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli

Rapor/Plan/	

Program

Kurum	imajını	

zedeleyecek	herhangi	bir	

olumsuz	durumun	önüne	

geçilecektir.

KOS	1.5

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

1.5.1.

Kurumumuza,	adil	olmama	ve	eşit	davranmama	ile		ilgili	

olarak	yapılacak	olumsuz	müracaatların	ilgili	birim	yanında	

Etik	Komisyonunca	da	değerlendirilmesi	sağlanacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü	ve	Yazı	

İşleri	Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli
Başvuru	Evrakı(ilgili	

Dökümanlar)

Başvuruların	etik	

açısından	

değerlendirilmesi	de	

sağlanacaktır.

1.5.2.

Kamu	Hizmet	Standartları	Tablosu	hakkında	bir	iç	genelge	

yayımlanarak,	konu	hakkında	mevzuat	bilgilendirmesi	ve	

standartların	güncellenmesi	sağlanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü	ve	

Hukuk	İşleri	

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli İç	Genelge
Kamu	Hizmet	Standartları	

intranetten	

yayınlanacaktır.

KONTROL	ORTAMI

İdarenin	yöneticileri	iç	kontrol	sisteminin	uygulanmasında	personele	örnek	olmalıdır.

Yöneticilere	personele	örnek	olması	amacıyla	iç	kontrol	farkındalık	eğitimi	verildi.	Kurum	yöneticileri,	iç	kontrol	sisteminin	uygulanması	konusundaki	çalışmaları	ve	gerekli	

süreçlerin	belirlenmesini	ve	takip	edilmesini	sağlamaya	yönelik	bir	tutum	içerisindedir.

Etik	kurallar	bilinmeli	ve	tüm	faaliyetlerde	bu	kurallara	uyulmalıdır.

Mevcut	çalışanların	Kamu	Görevlileri	Etik	Sözleşmesi'ni	imzalamaları	sağlanmıştır.	Göreve	yeni	başlayan	personellere	de	görevlerine	başladıkları	tarihten	itibaren	Etik	

Sözleşmesi	imzalatılmaktadır.	Ancak	etik	kurallar	ve	Etik	Kurulu	ile	ilgili	düzenlemelere	ihtiyaç	vardır.

STANDART/GENEL	ŞART

Kurumumuzun	İç	Kontrol	Eylem	Planı	mevcut	olup	İç	kontrol	sistemi	ve	işleyişi,	kurum	genelinde	duyurulmuş,	yönetim	kademeleri	ve	personel	tarafından	benimsenmesi	

için	gerekli	olan	bilgilendirme	toplantıları	ve	eğitimleri	yapılmıştır.	

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

İç	kontrol	sistemi	ve	işleyişi	yönetici	ve	personel	tarafından	sahiplenilmeli	ve	desteklenmelidir.

Faaliyetlerde	dürüstlük,	saydamlık	ve	hesap	verebilirlik	sağlanmalıdır.

2015-2019	Bayrampaşa	Belediyesi	Stratejik	Planı	Belediye	Meclisince	kabul	edilerek	uygulamaya	konmuş	ve	kamuoyu	ile	paylaşılmıştır.	Stratejik	Plana	uyumlu	olarak	yıllık	

performans	programları	hazırlanmakta,	uygulanmakta	ve	kamuoyu	ile	paylaşılmaktadır.	Yıllık	İdare	faaliyet	raporu	hazırlanmakta	ve	her	mali	yılın	ikinci	çeyreğinde	

kamuoyu	ile	paylaşılmaktadır.	Kamu	idareleri	tarafından	elde	edilen	ve	kamu	hizmeti	için	kullanılan	tüm	kamu	kaynakları	genel	muhasebe	sistemi	ilkelerine	göre	

kaydedilmekte	ve	mali	veriler	raporlanmaktadır.

İdarenin	personeline	ve	hizmet	verilenlere	adil	ve	eşit	davranılmalıdır.

Kurumumuz	hizmet	verdiği	konularda	tüm	vatandaşlara	eşit	davranmaktadır.	Kamu	Hizmet	Standartları	Tablosu	kitapçık	halinde	yayınlanmaktadır.	



1.5.3.
Personel	ve	hizmet	alanlara	yönelik	memnuniyet	anketleri	

yapılacaktır.

Özel	Kalem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Memnuniyet	

Anketleri

Hizmetler	için	

memnuniyet	tespiti	

yapılacaktır.

1.5.4.

Tüm	personele	''Kurum	Kültürü	ve	Aidiyeti	Eğitimi''	ile	

yöneticilere	ve	özellikle	vatandaşla	ilgilenen	birimlerde	

çalışan	personele	''İletişim	Teknikleri	Eğitimi''	verilecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim	Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Kurum	Kültürü	ve	

Aidiyeti	

Eğitimi/İletişim	

Teknikleri	Eğitimi

İç	ve	dış	paydaşlar	ile	

daha	sağlıklı	bir	iletişim	

kurulması	

hedeflenmektedir.

KOS	1.6

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

1.6.1.
“ISO	27001	Bilgi	Güvenliği	Yönetim	Standardı”	kurulum	

çalışmalarına	başlanacaktır.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli

ISO	27001	Bilgi	

Güvenliği	Yönetim	

Standardı

Bilgi	güvenliği	açısından	

gerekli	tedbirlerin	

alınması	sağlanacaktır.

1.6.2.

Sayıştay	Başkanlığı	Düzenlilik	Denetim	Rehberinde	yer	alan,	

"Temel	Düzeyde	Bilişim	Sistemleri	Kontrollerini	

Değerlendirme	Formu"	kullanılarak,	Bilgi	İşlem	Müdürlüğü	

tarafından	veri	güvenliği	gözden	geçirilecektir.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli

Temel	Düzeyde	

Bilişim	Sistemleri	

Kontrollerini	

Değerlendirme	

Formu

Veri	güvenliği	bir	

standarta	bağlanarak	

kontrol	edilecektir.

KOS	2

KOS	2.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

2.1.1.
İdaremizin	misyonu	ve	vizyonu	kurum	içi	intranet	ortamında	

yayınlanacaktır.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 01/03/2018

İntranet	

Güncellemesi

Kurum	misyon	ve	vizyonu	

personel	tarafından	

benimsenecektir.

2.1.2.

	Kurumumuz	misyon	ve	vizyonunun	personel	tarafından	

benimsenmesi	için	kurumun	misyonu	ile	amaç	ve	hedefleri	

arasındaki	ilişki	personele	yazılı,	görsel	ve	seminer	yoluyla	

duyurulacaktır.

Özel	Kalem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez Seminer

Kurum	misyon	ve	vizyonu	

personel	tarafından	

benimsenecektir.

KOS	2.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

2.2.1.

Birimlerin	görev	ve	çalışma	yönetmelikleri	gözden	

geçirilecek,	ihtiyaç	duyulan	birimlerde	güncellemeler	

gerçekleştirilecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli Güncelleme

Kurum	misyon	ve	vizyonu	

görev	tanımları	ile	

ilişkilendirilecektir.

2.2.2.
Birimlerin	görev	ve	çalışma	yönetmelikleri	kurumun	

websitesi	ve	intranette	yayınlanacaktır.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli

Websitesi	ve	

İntranet	

Güncellemesi

Görev	ve	çalışma	

yönetmelikleri	kolay	

ulaşılabilir	olacaktır.

KOS	2.3

Mevcut	Durum:

KOS	2.4

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

2.4.1.
Belediyemizin	teşkilat	şemaları	sürekli	gözden	geçirilecek	ve	

güncellenecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Teşkilat	Şeması
Kurum	teşkilat	şemaları	

değişikliklere	karşı	kolay	

revize	edilecektir.

KOS	2.5

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

2.5.1.
İhtiyaç	halinde	kurum	organizasyon	yapısı	güncellenerek	

ortaya	çıkacak	yeni	fonksiyonlara	yer	verilecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli
Organizasyon	Yapısı	

Güncellemeleri

Organizasyon	yapısı	

fonksiyonel	hale	

gelecektir.

KOS	2.6

Mevcut	Durum:

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.

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

2015-2019	Bayrampaşa	Belediyesi	Stratejik	Planı'nda	kurumumuzun	misyon	ve	vizyonu	belirlenmiş	olup,	websitesinde	kamuoyu	ile	paylaşılmaktadır.	Ancak	ilgili	

personeller	dışında	diğer	personellere	duyurulma	konusunda	çalışmalar	devam	etmektedir.

Faaliyet	raporu	ile	ortaya	konulan	bilgi	ve	belgelerin	doğruluğuna	ilişkin	sorumlular	tarafından	Güvence	Beyanları	alınmakta	olup,	faaliyet	raporu	ile	verilen	güvence	

beyanı	ile	bilgilerin	güvenilir,	tam	ve	doğru	olduğu	teyit	edilmektedir.	Bilgi	İşlem	Müdürlüğü	güvenlik	politikaları	çerçevesinde	Kurumsal	Ağ	Güvenlik	duvarı	ve	ilgili	güncel	

Antivirüs	programları	ile	gerekli	ve	yeterli	tedbir	alınmaktadır.

Görev	tanımları	hazırlanırken	birimlerdeki	iş	yükü	ve	görevlere	ilişkin	yetki	ve	sorumluluklar	göz	önüne	alınarak	Görev	Dağılım	Çizelgeleri	hazırlanmıştır.	Herhangi	bir	

değişiklik	olursa	gerekli	revize	yapıalacaktır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	

herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

Kurumumuz	teşkilat	şemaları	hazırlanmış,	personele	duyurulmuş	ve	birimlerde	görünen	yerlere	asılmıştır.	Süreklilik	arz	eden	bir	faaliyet	olduğu	için	sürekli	bir	eylem	

öngörülmüştür.

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

Kurumumuzun	organizasyon	şeması	hazırlanırken	birimler	fonksiyonel	olarak	ilgili	üst	makamlara	bağlanmış	ve	uygun	raporlama,	hesap	verebilirlik	gibi	kriterler	de	göz	

önünde	bulundurulmuştur.	Görevlendirilen	personel	istendiği	anda	yaptığı	işler	ile	ilgili	rapor	düzenleyebilmektedir.

İdarenin	faaliyetlerine	ilişkin	tüm	bilgi	ve	belgeler	doğru,	tam	ve	güvenilir	olmalıdır.

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

Belediyemiz	Müdürlüklerinin	tamamına	ait	çalışma	ve	görev	yönetmelikleri	mevcut	olup,	kurum	websitesinde	ve	intranette	yayınlanmamaktadır.	Bazı	Müdürlüklerin	

yönetmelikleri	güncel	olmayıp,	iş	akışlarının	gözden	geçirilmesinden	sonra	revize	edilmesi	ihtiyacı	bulunmaktadır.

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

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

Kurumumuz	birimlerinin	faaliyetlerinin	yürütülmesinde	hassas	görevlere	ilişkin	yazılı	prosedürler	belirlenmemiştir.



EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

2.6.1.
Hassas	görevlerin	belirlenmesi	ve	oluşturulmasına	yönelik	

uygulamalı	eğitim	verilecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler 30/04/2018 Eğitim
Hassas	görevlere	ilişkin	

yeterli	bilgi	paylaşımı	

yapılacaktır.

2.6.2.

Hassas	görev	tanımları	Maliye	Bakanlığı'nın	belirlediği	

standartlara	uygun	olarak	belirlenecek	ve	''Birim	Hassas	

Görevler	Envanteri''	oluşturulacaktır.

İç	Kontrol	Birim	

Sorumluları	ve	

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler 30/04/2018
Birim	Hassas	

Görevler	Envanteri

Bütün	birimlerin	hassas	

görevleri	ve	bu	görevlere	

ilişkin	prosedürler	

belirlenecektir.	

KOS	2.7

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

2.7.1.

Yöneticiler,	personellerine	vermiş	oldukları	görevlerin	

sonuçlarını	takip	edebilmek	için	belirli	mekanizmalar	

belirleyecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 30/05/2018

Görev	Sonuç	Takip	

Mekanizması

Hiyerarşik	kontrolde	

etkinlik	sağlanacaktır.

KOS	3

KOS	3.1

Mevcut	Durum:

KOS	3.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

3.2.1.

İdaremizin	yönetici	ve	personelinin	görevlerini	etkin	ve	etkili	

bir	şekilde	yürütebilmesi	için	yapılacak	yıllık	eğitim	

programına	uygun	olarak	mesleki	eğitimlerin	yanı	sıra	

empatik	iletişim	ve	etkili	konuşma,	iletişim	teknikleri	vb.	

konularda	eğitimler	organize	edilecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Eğitim
Yapılacak	eğitimler	

mesleki	ve	beşeri	olarak	

gelişim	sağlayacaktır.

3.2.2.
	Yıl	içerisinde	değişen	mevzuatlara	uyum	sağlamak	ve	güncel	

mevzuatı	takip	etmek	amacıyla	eğitimler	düzenlenecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü	ve	

Hukuk	İşleri	

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Eğitim
Mevzuat	takibi	yapılarak	

bilgiler	güncel	

tutulacaktır.

KOS	3.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

3.3.1.
Hazırlanacak	olan	yıllık	eğitim	planlarına	mesleki	yeterliliği	

arttıracak	eğitimlerde	dahil	edilecektir

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Eğitim
Personelin	mesleki	

yeterliliğini	arttırmak	

hedeflenmiştir.

KOS	3.4

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

3.4.1.

	Tüm	personele	uzmanlık	alanlarıyla	ilgili	mesleki	eğitim	

imkanları	sunulacak	ve	bireysel	performansı	arttırmaya	

yönelik	hizmet	içi	eğitimler	düzenlenecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Eğitim
Yapılacak	eğitimler	

bireysel	performansları	

olumlu	etkileyecektir.

KOS	3.5

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

3.5.1.

Yıllık	eğitim	ihtiyaçları	belirlendikten	sonra	bu	talepleri	

karşılayacak	düzeyde	eğitimler	planlanıp	Yıllık	Eğitim	Planı	

oluşturulacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Eğitim	Planı

Eiğitim	ihtiyacı	birimlerin	

talepleri	ve	yönetimin	

değerlendirmesi	sonucu	

belirlenecektir.

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

Personel	özlükleri	ile	ilgili	bütün	iş	ve	işlemler	yasal	mevzuata	uygun	olarak	yapılmaktadır.	Ayrıca	insan	kaynakları	yönetiminin	kurumun

amaç	ve	hedeflerini	gerçekleştirmeye	yönelik	işin	niteliğine	uygun	personelin	çalıştırılması,	alınan	personelin	iş	başı	eğitimine	tabi	olması,	verimliliğin	artması	amacıyla	

hizmet	içi	eğitimlere	katılımlarının	sağlanması	gibi	insan	kaynakları	uygulamaları	yapılmaktadır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	

uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

Kurumumuzun	yönetici	ve	personelinin	görevlerini	etkili	bir	biçimde	yürütebilecek	bilgi,	deneyim	ve	yeteneğe	sahip	olmasını	sağlayacak	çalışmalar	sürekli	bir	şekilde	

sürdürülmektedir.	Yönetici	ve	personel	atamaları	norm	kadro	ilke	ve	standartlarına	göre	yapılmakta	olup	görev	adaptasyonu	ve	kalitesini	arttırmaya	yönelik	eğitimler	

düzenlenmektedir.

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

Her	düzeydeki	yöneticiler	verilen	görevlerin	sonucunu	izlemeye	yönelik	mekanizmalar	oluşturmalıdır.

Birim	yöneticileri	yapılan	faaliyetler	ve	görevlere	ilişkin	olarak	düzenli	periyotlarla	toplantılar	yaparak	verilen	görevlerin	sonucunu	izlemektedir.	Bu	toplantılar	dışında	

verilen	görevlerin	sonuçlarının	izlenmesine	yönelik	mekanizmalar	oluşturulmaya	çalışılmaktadır.

Personelin	yeterliliği	ve	performansı:	İdareler,	personelin	yeterliliği	ve	görevleri	arasındaki	uyumu	sağlamalı,	performansın	değerlendirilmesi	ve	geliştirilmesine	yönelik	

önlemler	almalıdır.

Personel	görevlendirilmelerinde	norm	kadro	ilke	ve	standartlarına	göre	hareket	edilmektedir.	Mevcut	görevler	için	gerekli	olan	bilgi	ve	donanıma	sahip	personel	

seçilmektedir.

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

Kurumumuzda	personelin	işe	alınmasında,	görevlendirilmesinde,	yükselmelerde	ve	unvan	değişikliğinde	liyakat	usulüne	dikkat	edilmektedir.	Personel	işe	alınırken	

mülakata	tabi	tutulmakta	olup	aday	memurlara	da	sınav	uygulanmaktadır.	Ayrıca	arşiv	araştırması	yapılmaktadır.

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

Kurumumuz	yasal	mevzuat	ve	Stratejik	Planımız	doğrultusunda	birimlerin	talepleri	ve	önerileri	doğrultusunda	yıllık	eğitim	programı	hazırlanmıştır.	Görevine	yeni	başlayan	

memur	personele	oryantasyon	eğitimi	verilmektedir.	Müdürlüklerimizden	gelen	eğitim	talepleri	değerlendirilerek	eğitim	programına	dahil	edilmektedir.



3.5.2.
Marmara	Belediyeler	Birliği	ile	imzalanan	protokol	sonucu	

ortak	eğitimler	düzenlenecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Eğitim	Protokolü
Yapılacak	eğitimler	

bireysel	performansları	

olumlu	etkileyecektir.

3.5.3.
Yıllık	Eğitim	Planı	kurumumuzun	intraneti	üzerinden	

duyurulacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Bilgi	İşlem	

Müdürülüğü
Sürekli

Yıllık	Eğitim	Planı	

Dökümanı

Yıllık	Eğitim	Planı'na	

intranet	üzerinden	

ulaşılacaktır.

KOS	3.6

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

3.6.1.

	Performans	ve	yeterlilik	kriterlerinin	somut	ve	uygulanabilir	

biçimde	belirlenmesi	ve	değerlendirilmesi	için	her	konunun	

uzmanı	kişiler	danışmanlığında	çalışma	grubu	

oluşturulacaktır.	

İç	Kontrol	İzleme	ve	

Yönlendirme	Kurulu	

ve	Hazırlama	Grubu

Tüm	Birimler 15/09/2018

Performas	

Değerlendirme	

Göstergeleri

Performans	

göstergelerinin	

belirlenmesi	

sağlanacaktır.

KOS	3.7

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

3.7.1.

Performansı	yetersiz	bulunan	personelin	performansını	

geliştirmeye	yönelik	önlemler	(hizmet	içi	eğitim,	profesyonel	

destek	verilmesi,	yer	değiştirme	vb.)alınacaktır.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli
Performansı	Yetersiz	

Personel	Sayısı

Performansı	yetersiz	

personel	kazanılmaya	

çalışılacaktır.

3.7.2.
	Performans	ödül	kriterleri	belirlenmeli	ve	tüm	personele	

duyurulmalıdır.

İç	Kontrol	İzleme	ve	

Yönlendirme	Kurulu	

ve	Hazırlama	Grubu

Tüm	Birimler 15/09/2018
Performas	Ödül	

Kriterleri

Yüksek	performans	

gösteren	personel	

ödüllendirilecektir.

KOS	4

KOS	4.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

4.1.1.

Birimlere	ait	iş	akışları	gözden	geçirilerek	mevcut	iş	

akışlarında	gerekli	revizyonlar	yapılacak,	ihtiyaç	duyulan	

birimlerde	yeni	iş	akışları	çizilecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli İş	Akış	Süreçleri

İş	akış	süreçlerini	güncel	

tutmak	hedeflenmiştir.

4.1.2.
	İş	akış	şemaları,	''Hizmet	Rehberi''	şeklinde	bir	araya	

getirilerek	intranetten(ortak	portal)	paylaşılacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü	ve	Bilgi	

İşlem	Müdürlüğü

Tüm	Birimler 15/10/2018 Hizmet	Rehberi
İş	akışlarına	ortak	

portaldan	erişim	

sağlanacaktır.

KOS	4.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

4.2.1.

	Yetki	aşımı	ya	da	yetki	boşluğunun	ortaya	çıkmaması	için	

her	bir	personelin	yetki	ve	sorumlulukları	açıkça	

tanımlanacaktır.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli Yetki	Devri	İlkeleri

Yetki	devri	ilkeleri	

belirlenecektir.

4.2.2.

İhale	İşlemleri	ile	ilgili	yetki	aşımı	ya	da	yetki	boşluğunun	

ortaya	çıkmaması	için	personele,	yetki	ve	sorumluluklarının	

açıklanan	tebliğler	doğrultusunda	bilgilendirilmesi	

yapılacaktır.

Hukuk	İşleri	

Müdürlüğü	ve	

Destek	Hizmetleri	

Müdürlüğü

Tüm	Birimler Sürekli Bilgilendirme

Mali	mevzuattan	

kaynaklanan	yetki	

devrinin	bilinmesi	

sağlanacaktır.

KOS	4.3

Mevcut	Durum:

KOS	4.4

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

İş	akış	süreçleri	imza	ve	onay	mercileri	belirlenerek	personele	duyurulmuştur.	İç	kontrolün	dinamik	bir	sistem	olmasından	dolayı	ihtiyaç	duyuldukça	iş	akış	süreçlerinin	

güncellenmesi	yapılmalıdır.

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

Personelin	performansını	değerlendirmeye	yönelik	bir	sistem	mevcut	değildir.	Kurumumuzda	performans	kriterlerinin	belirlenmesine	ve	performansın	ölçülmesine	

yönelik	çalışma	başlatılmıştır.	Performans	değerlendirme	çalışmaları		geliştirilmektedir.

Performans	değerlendirmesine	göre	performansı	yetersiz	bulunan	personelin	performansını	geliştirmeye	yönelik	önlemler	alınmalı,	yüksek	performans	gösteren	personel	

için	ödüllendirme	mekanizmaları	geliştirilmelidir.

Performansın	geliştirilmesine	yönelik	önlemler	ve	performansı	yüksek	olan	personele	ödüllendirme	mekanizmasının	kriterleri	belirlenmemiştir.

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

yapılmalıdır.

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

Kurumumuzda	yetki	devirleri	belirlenen	esaslar	çerçevesinde	yetkinin	devredildiği	yöneticilere	yazılı	olarak	bildirilmektedir.	Yetki	ve	imza	devrine	ilişkin	ilke	ve	esaslar	açık	

ve	net	bir	şekilde	belirlenmiş,	“	İmza	Yetkileri	Yönergesi”	üst	yönetici	onayıyla	yayımlanmıştır.

Yetki	devri,	devredilen	yetkinin	önemi	ile	uyumlu	olmalıdır.

İmza	Yetki	Devri	Yönergesinde	devredilen	yetkinin	önemine	göre	yetki	devri	yapılmış,	devredilen	yetkinin	temel	unsurları	belirlenmiştir.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	

sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.	

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



Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

4.4.1.

	Yetki	devri	yapılacak	kişilerin	sahip	olması	gereken	

nitelikler,	ilgili	mevzuat	hükümleri	dikkate	alınarak	

belirlenerek,	bir	iç	genelge	ile	personelin	bilgisine	

sunulacaktır.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/03/2018 İç	Genelge

Yetki	devri	ilkeleri	bir	iç	

genelge	ile	

standartlaştırılacaktır.

KOS	4.5

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

4.5.1.

Belediyedeki	mevcut	mevzuat	düzenlemeleri	çerçevesinde	

yetki	devredilen	tarafından	oluşturulacak	bilgiler	ve	yapılan	

işlemler	hakkında	bilgi	paylaşımı	sağlanacaktır.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli Bilgi	Paylaşımı

Sürekli	bilgi	paylaşımında	

olunulması	sağlanacaktır.

STANDART	KODU

RDS	5

RDS	5.1

Mevcut	Durum:

RDS	5.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

5.2.1.

	Performans	Programı;	Stratejik	Plan,	öncelikler	ve	Bütçe	

ilişkisi	kurularak	ölçmeye	elverişli	faaliyet	ve	göstergeleri	

içerecek	şekilde	hazırlanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Her	Yıl

Performans	

Programı

Performans	Programı	

hedefler	ve	kaynaklar	

doğrultusunda	

hazırlanacaktır.

RDS	5.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

5.3.1.

Bütçe	Fişleri:	Performans	Programında	belirtilen	faaliyetlere	

ilişkin	gereklilikler	ve	Mahalli	İdareler	Bütçe	ve	Muhasebe	

Yönetmeliği'nde	belirtilen	hususlar	dikkate	alınarak	

hazırlanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Her	Yıl Bütçe	Fişleri

Bütçe	hazırlık	sürecinde	

mevzuata	uygunluk	

sağlanacaktır.

5.3.2.
Bütçe	analiz	raporu	hazırlanacak	ve	bütçeleme	hataları	

tespit	edilecektir.	

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Her	Yıl Bütçe	Analiz	Raporu

Bütçeleme	hataları	tespit	

edilecektir.

5.3.3.
Ayrıntılı	Harcama	Programı	için	gerekli	çalışmalar	

yürütülecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Her	Yıl

Ayrıntılı	Harcama	

Programı

Ayrıntılı	Harcama	

Programı	hazırlanacaktır.

RDS	5.4

Mevcut	Durum:

RDS	5.5

Mevcut	Durum:

RDS	5.6

Mevcut	Durum:

Kurumumuzda	yetki	devirleri,	devredilen	yetkinin	niteliği	ile	yetki	devri	yapılan	kişinin	bilgi,	deneyim	ve	yeteneği	ile	uyumlu	olarak	yapılmakta	olup	geliştirilmeye	yönelik	

çalışmalar	devam	etmektedir.

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

Yetki	devri	yapılan	personel,	yetkiyi	devraldığı	kişiyle	yetkinin	kullanımına	ilişkin	sürekli	bilgi	alışverişinde	bulunmaktadır.	Yetki	devrinin	sonuçları	izlenmekte	olup	bilgi	

paylaşımını	arttırmak	gerekmektedir.

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

Kurumumuz	her	yıl,	faaliyetlere	ilişkin	hedefleri	ve	kaynak	ihtiyacını	içeren	performans	programını	mevzuatın	da	öngördüğü	şekilde	hazırlamakta	ve	bu	çalışmalara	üst	

yönetimin	katkısı	ve	desteği	devam	etmektedir.

RİSK	DEĞERLENDİRME
STANDART/GENEL	ŞART

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.

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

yöntemlerle	stratejik	plan	hazırlamalıdır.

Kurumumuz	yasalarla	belirlenen	süreler	içinde,	tüm	birimlerin	katılımıyla,	vizyon,	misyon,	amaç	ve	hedeflerini	içeren	2015	-	2019	Stratejik	Planını	yapmış	olup	her	yıl	

performans	programı	ve	faaliyet	raporunu	hazırlayarak	performans	ölçümü	ve	değerlendirmesini	yapmaktadır.	Gerek	duyulduğunda	mevzuat	çerçevesinde	güncelleme	

çalışmaları	başlatılacaktır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	

eylem	öngörülmemiştir.

Performans	Programında,	stratejik	hedefler	doğrultusunda	her	birimin	hedefleri	belirlenmekte	olup	''www.bayrampasa.bel.tr''	kurum	resmi	internet	sitesinden	

yayınlanmakta	ve	kitapçık	olarak	dağıtılmaktadır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	

istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

İdarenin	ve	birimlerinin	hedefleri:	Spesifik,	ölçülebilir,	ulaşılabilir,	ilgili	ve	sürelidir.	Performans	kartları	oluşturulmaktadır.

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

Bütçe;	Stratejik	Plan	ve	Performans	Programına	uygun	olarak	hazırlanmaktadır.

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

Kurumumuzda	faaliyetler,	stratejik	planda	yer	alan	amaç	ve	hedefler	doğrultusunda	belirlenmekte	ve	ilgili	mevzuatına	uygun	olarak	gerçekleştirilmektedir.	Mevcut	durum	

makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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



EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

5.6.1.

Performans	programına	uygun	birim	hedeflerinin	

ölçülebilmesi	için	birim	hedef	göstergeleri,	hedeflerin	

gerçekleşme	takvimini	içeren	birim	hedef	kartları	

hazırlanması	sürekli	hale	getirilmeli	ve	güncellenmelidir.

İç	Kontrol	İzleme	ve	

Yönlendirme	Kurulu	

ve	Hazırlama	Grubu

Tüm	Birimler Sürekli Birim	Hedef	Kartları

Birim	hedeflerinin	

istenilen	şekilde	

belirlenmesi	

sağlanacaktır.

RDS	6

RDS	6.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

6.1.1.

Belediyemizin	amaç	ve	hedeflerine	yönelik	risklerin	

belirlenmesi	ve	değerlendirilmesi	için	tüm	birimlerce	yetkili	

ve	yetkin	gerekli	sayıda	kişiden	oluşacak	''Risk	Belirleme	ve	

Değerlendirme	Ekibi''	oluşturulacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 28/02/2018

Risk	Belirleme	ve	

Değerlendirme	Ekibi

Kurulacak	ekip	ile	birlikte	

risklerin	tespiti	

sağlanacaktır.

6.1.2.

İdare	risk	koordinatörü,	harcama	birimi	risk	koordinatörleri,	

alt	birim	risk	koordinatörleri	belirlenecek	ve	görev	tanımları	

yapılacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 28/02/2018

Koordinatör		Listesi,	

Görev	Tanımları

Kurumumuzda	risk	

koordinatörleri	

belirlenecektir.

6.1.3.
Kurumumuzda	''Kamu	İdarelerinde	Risk	Yönetimi''	eğitimi	

verilecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim	Müdürlüğü
Tüm	Birimler 28/04/2018

Kamu	İdarelerinde	

Risk	Yönetimi	

Eğitimi

Kurum	personeli	risk	

konusunda	

bilgilendirilecektir.

6.1.4.

Birimler,	amaç	ve	hedeflerine	yönelik	her	yıl	Birim	Risk	

Haritalarını	oluşturacak	ve	gerekli	görüldüğünde	

güncelleyeceklerdir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 30/06/2018 Birim	Risk	Haritaları

Birimler	bazında	risk	

haritaları	oluşturulacaktır.

RDS	6.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

6.2.1.

Birimler,	faaliyetlerinden	kaynaklanan	riskleri	ve	muhtemel	

etkilerini	içerir	risk	analizlerini	yılda	1	kez	yaparak	Risk	

Analiz	Raporlarını	Risk	Belirleme	ve	Değerlendirme	Kuruluna	

sunacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez Risk	Analiz	Raporları

Risklerin	analizi	yılda	1	

kez	yapılmaya	

başlanacaktır.

6.2.2.
Ön	mali	kontrol	işlemleri	ile	ilgili		"Yıllık	Ön	Mali	Kontrol	

Değerlendirme	Raporu"	hazırlanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Yıllık	Ön	Mali	

Kontrol	

Değerlendirme	

Raporu

Ön	Mali	Kontrol	işlemleri	

üzerindeki	riskleri	makul	

seviyeye	çekmek	

hedeflenmiştir.

RDS	6.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

6.3.1.

	Belediye	Birimleri,	Stratejik	Plan	ve	Performans	

Programlarındaki	amaç	ve	hedeflere	ilişkin	riskleri	sistematik	

olarak	asgari	yılda	bir	kez	analiz	edecek,	risklerin	yönetimine	

yönelik	uygun	''Risk	Eylem	Planları''	hazırlayacaktır.

Risk	Belirleme	ve	

Değerlendirme	

Ekibi

Tüm	Birimler 31/10/2018 Risk	Eylem	Planları
Risklere	karşı	eylem	planı	

oluşturulacaktır.

STANDART	KODU

KFS	7

KFS	7.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

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.

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

Kontrol	Stratejileri	ve	Yöntemleri:	İdareler,	hedeflerine	ulaşmayı	amaçlayan	ve	riskleri	karşılamaya	uygun	kontrol	strateji	ve	yöntemlerini	belirlemeli	ve	uygulamalıdır.

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.

KONTROL	FAALİYETLERİ

	Kurumumuzda	her	bir	eylem	için	İş	Akış	Şemaları	hazırlanmıştır.	Hazırlanan	iş	akışlarındaki	kalemler	tanımlandırılmış	ve	tariflendirilmiş,	görev	dağılımları	bu	akışta	

belirtilmiş,	kontrol	listeleri	bu	iş	akış	şemasına	göre	oluşturulmuştur.	Bunlar	içerisinde	risk	oluşturabilecek	süreçler	ya	da	adımlar	henüz	tam	olarak	belirlenememiştir.	

Riskler	karşısında	uygun	kontrol	strateji	ve	yöntemleri	mevcut	değildir.	

Risklere	karşı	alınacak	önlemler	belirlenerek	eylem	planları	oluşturulmalıdır.

Belediyemiz	uzun	vadeli	stratejik	amaç	ve	hedeflerini	belirleyerek,	her	yıl	mali	ve	operasyonel	performans	hedeflerini	belirleme	çalışmalarını	yürütmektedir.	Ayrıca	

birimlerin	iş	akış	şemaları	çıkarılmış	ve	iş	akış	şemalarında	kontrol	mekanizmaları	ve	her	iş	akış	sürecinden	sorumlu	personel	belirlenmiştir.	Fakat	bütüncül,	etkin	ve	etkili	

risk	analizi	yönetimi	uygulamalarına	yönelik	kurumsal	kapasitenin	geliştirilmeye	ihtiyacı	vardır.

STANDART/GENEL	ŞART

Kurumumuz	İç	Denetçileri	tarafından	risk	belirlenmesi	amacıyla	eğitim	verilmiştir.	Buna	istinaden	birimler	kendi	alanlarıyla	ilgili	riskleri	belirlemiştir.	Fakat	bütüncül,	etkin	

ve	etkili	risk	analizi	yönetimi	uygulamalarına	yönelik	kurumsal	kapasitenin	geliştirilmeye	ihtiyacı	vardır.

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

İdaremizde	geçmişe	yönelik	olarak	herhangi	bir	risk	gerçekleşme	olasılığı	ve	muhtememl	etkileri	ile	ilgli	çalışma	yapılmamış	olup	yasal	mevzuata	uygun	hareket	

edilmesine	adına	eğitim	verilmiştir.



7.1.1.

	Her	harcama	birimi	tarafından	iş	süreçleri	çıkarılacak,	

çıkarılan	süreçlere	ilişkin	riskler	tespit	edilecek	ve	risklerin	

ortadan	kaldırılmasına	yönelik	uygun	strateji	ve	kontrol	

mekanizmaları	geliştirilecektir.

İç	Kontrol	Birim	

Sorumluları,	Risk	

Koordinatörleri

Risk	Belirleme	ve	

Değerlendirme	Ekibi
30/11/2018 İş	Süreçleri

Uygun	kontrol	stratejileri	

belirlenecektir.

7.1.2.
	Süreç	ve	risklerin	izlenmesi,	karşılaştırılması,	analizi	ve	

raporlanması	için	her	birimde	çalışma	ekibi	oluşturulacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 30/11/2018 Çalışma	Ekibi

Birim	bazında	çalışma	

ekipleri	risk	yönetimine	

katkı	sağlayacaktır.

KFS	7.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

7.2.1.

Yürütülen	tüm	faaliyetlere	ilişkin	kontrol	alanları	ve	risk	

haritaları	üzerinden	“Kontrol	Listeleri”	oluşturulacak	ve	bu	

kontroller	süreçlerin	bir	parçası	olarak	uygulanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli Kontrol	Listeleri

Faaliyetlere	yönelik	

kontroller	belirlenecektir.

7.2.2.
Ön	mali	kontrolü	kapsayan	yönerge	revize	edilecektir.	

Yönerge	ekinde	“Kontrol	Listeleri”	yer	alacaktır.	

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli

Ön	Mali	Kontrol	

Yönergesi'nin	Revize	

Edilmesi

Ön	mali	kontrol	yönergesi	

kontrolleri	de	

kapsayacaktır.

7.2.3.
Ön	mali	kontrolün	Bilgi	Yönetim	Sistemi	üzerinden	

gerçekleştirilmesi	sağlanacaktı

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü	

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Sürekli

Bilgi	Yönetim	

Sistemi

Bilgi	yönetim	sistemi	

kontrol	faaliyetlerini	de	

içerecektir.

KFS	7.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

7.3.1.

	Belirlenen	periyotlar	içerisinde	kayıt	ve	belgeler	dikkate	

alınmak	suretiyle	(muhasebe	kayıtları,	taşınır,	taşınmaz	

kayıtları	gibi)	varlıkların	güvenliğini	de	kapsayacak	şekilde	

tüm	varlıkların	tespit	ve	sayımları	her	yıl	yapılmalıdır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez Tespit	ve	Sayım

Varlıkların	tespit	ve	

sayımı	yapılacaktır.

7.3.2.
Taşınırların	yılda	bir	yapılacak	sayımı	için	iç	genelge	

yayımlanacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez İç	Genelge

Taşınırların	sayımı	her	yıl	

yapılacaktır.

7.3.3.

Taşınır	Mal	Yönetmeliği	kapsamında	varlıkların	korunup	

gerekli	kayıt	ve	işlemlerin	yapılıp	yapılmadığı	kontrol	

edilecektir.	Sayıştay'ın	Taşınır	Kontrol	Listesi	tüm	birimlere	

elektronik	ortamda	dağıtılarak,	söz	konusu	kontrol	

gerçekleştirilecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü	
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Taşınır	Kontrol	

Listesi

Varlıkların	kayıt	ve	

kullanımı	konularında	

standart	sağlanacaktır.

7.3.4.

Taşınmaz	kayıtları	ve	bunların	amortismanlarının	

doğruluğunu	her	yıl	oluşturulan	bir	kurulca	kontrol	

edilecektir.	

Emlak	ve	İstimlak	

Müdürlüğü	

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü	
Yılda	1	Kez

Taşınmaz	Kayıt	ve	

Amortisman	Tespiti

Taşınmazlar	için	her	yıl	

kontrol	sağlanmış	

olacaktır.

KFS	7.4

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

7.4.1.

Belirlenen	kontrol	yönteminin,	fayda-maliyet	analizleri	

yapılarak	ve	kontrollerde	riskli	alanların	seçilmesi	sağlanarak	

etkin,verimli	ve	ekonomik	uygulanması	sağlanacaktır.

İç	Kontrol	Birim	

Sorumluları,	Risk	

Koordinatörleri

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Sürekli

Fayda-Maliyet	

Analizi

Kontrollerin	etkin,	verimli	

ve	ekonomik	uygulanması	

sağlanacaktır.

7.4.2.
	Maliyetlendirme	ve	fayda	maliyet	konulu	eğitimler	

düzenlenecektir.

İnsan	Kaynakları	ve	

Eğitim	Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez Eğitim

Tüm	personele	fayda-

maliyet	analizinin	önemi	

vurgulanacaktır.

KFS	8

KFS	8.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

8.1.1.

Tüm	faaliyetler	ile	mali	karar	ve	işlemlere	ilişkin	yazılı	

prosedürler	belirlenecektir.	Faaliyetler	bazında	''Süreç	

Kontrol	Modelleri''	kurulacak	ve	tüm	faaliyetlerde	süreçler	

net	olarak	belirlenecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2018

Süreç	Kontrol	

Modelleri

Tüm	faaliyetler	yazılı	

prosedür	olarak	

hazırlanacaktır.

8.1.2.
	Süreç	kontrol	modeli	elektronik	veri	tabanına	işlenecek	ve	

bu	veri	tabanı	üzerinden	tüm	faaliyetler	sürdürülecektir.	

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
31/12/2018

Elektronik	Veri	

Tabanı

Elektronik	ortamda	tüm	

birimler	için	koordinasyon	

sağlanacaktır.

KFS	8.2

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

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.

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.

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

İdaremizde	gerçekleştirilecek	faaliyetler	ve	oluşabilecek	risklere	yönelik	olarak	etkin	bir	kontrol	sistemi	kurma	çalışmaları	devam	etmektedir.

Kontrol	faaliyetleri,	varlıkların	dönemsel	kontrolünü	ve	güvenliğinin	sağlanmasını	kapsamalıdır.

Birimlerce	sayımlar	yapılmaktadır.	İlgili	mevzuat	çerçevesinde	varlık	ve	yükümlülükler	üzerinde	kontrol	faaliyetleri	sürdürülmekte	olup,	taşınırların	elektronik	ortamda	ve	

mobil	sistemlerle	izleyecek	bir	sistem	kurulmasına	ihtiyaç	vardır.

Belirlenen	kontrol	yönteminin	maliyeti	beklenen	faydayı	aşmamalıdır.

Kurumumuzda	kontrol	faaliyetleri	belirlenirken	fayda	-	maliyet	analizleri	göz	önünde	bulundurulmaktadır.



Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

8.2.1.

	Tüm	yönetici	ve	personelin	mali	işlemlerin	

muhasebeleştirilmesi	konusundaki	algısı	bir	iç	genelge	ile	

geliştirilecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2018 İç	Genelge

Mali	iş	ve	işlemlerin	

önemi	kurum	genelinde	

bilinir	hale	gelecektir.

KFS	8.3

Mevcut	Durum:

KFS	9

KFS	9.1

Mevcut	Durum:

KFS	9.2

Mevcut	Durum:

KFS	10
KFS	10.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

10.1.1.

	Belediyemiz	birimlerinin	faaliyetlerdeki	prosedürleri	etkin	

uygulayıp	uygulamadığı	aylık	olarak	birim	yöneticileri	

tarafından	hiyerarşik	kontrole	tabi	tutularak	raporlanmalıdır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Ayda	1	Kez Yönetici	Kontrolü

Kontrollerde	etkinlik	

sağlanacaktır.

KFS	10.2

Mevcut	Durum:

KFS	11

KFS	11.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

11.1.1.

	Birimlerce,	personel	yetersizliğinden	kaynaklanan	

durumlarda,	faaliyetlerin	yürütülmesine	devam	edilebilmesi	

için	mevcut	personelin	tüm	faaliyetleri	öğrenmesini	

sağlayacak	tedbirleri	alınacaktır.	İş	akış	şemaları	ve	görev	

tanımları,	faaliyetin	yürütülmesine	yönelik	tüm	bilgileri	

içerecek	şekilde	hazırlanacak	ve	bir	rehber	olarak	basılı	

halde	müdürlüklerde	bulundurulacaktır.

Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/01/2019 Rehber

Faaliyetlerin	sürekliliğini	

etkileyen	nedenlere	

önlem	alınacaktır.

KFS	11.2

Mevcut	Durum:

KFS	11.3

Mevcut	Durum:

KFS	12

KFS	12.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

Bilgi	Sistemleri	Kontrolleri:	İdareler,	bilgi	sistemlerinin	sürekliliğini	ve	güvenilirliğini	sağlamak	için	gerekli	kontrol	mekanizmaları	geliştirmelidir.

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

Bilgi	sistemlerinin	sürekliliğini	ve	güvenirliliğini	sağlayacak	kontroller	yapılmakta	olup,	konu	ile	ilgili	yasal	mevzuatın	tüm	gerekleri	yapılmaktadır.	Veri	tabanımız	farklı	

lokasyonlarda	saklanmaktadır.	Ayrıca	konu	ile	ilgli	kurumun	bilgi	güvenliği	politikası	web	portalda	yayınlanmıştır.

Birimler	tarafından	belirlenen	prosedürler	ve	ilgili	dokümanlar	faaliyet	veya	mali	karar	ve	işlemin	başlangıcından	sonuçlandırılmasına	kadar	olan	bütün	aşamaları	

kapsamaktadır.

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

Personel	eksikliğine	bağlı	olarak	görevler	ayrılığı	ilkesinin	uygulanamadığı	herhangi	bir	durum	söz	konusu	değildir.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	

düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

Hiyerarşik	Kontroller:	Yöneticiler,	iş	ve	işlemlerin	prosedürlere	uygunluğunu	sistemli	bir	şekilde	kontrol	etmelidir.

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

Prosedürlerin	etkili	ve	sürekli	bir	şekilde	uygulanması	için	gerekli	olan	kontroller	yöneticiler	tarafından	gerçekleştirilmektedir.	İş	akışları	mevzuata	uygun	olarak	

tanımlanmış	olup,	mevzuat	değişiklikleri	doğrultusunda	güncellenmektedir.

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

Prosedürler	ve	ilgili	dökümanlar	güncel,kapsamlı,mevzuata	uygun	ve	personel	tarafından	anlaşılabilir	ve	ulaşılabilirdir.	Yeni	prosedür	ve	doküman	hazırlandıkça	

yayınlanacaktır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	

öngörülmemiştir.

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.

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

Yapılan	her	faaliyet,mali	karar	ve	işlemler	mevzuata	uygun	olarak	farklı	personeller	tarafından	yapılmaktadır.	İş	akışlarında	da	görevler	ayrılığı	lilkesi	çerçevesinde	hareket	

edildiği	görülebilmektedir.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	

eylem	öngörülmemiştir.

Gerekli	hallerde	usulüne	uygun	olarak	vekil	personel	görevlendirilmelidir.

Gerekli	hallerde	vekil	personel	görevlendirilmesi	yapılmaktadır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	

bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

Görevinden	ayrılan	personelin,	iş	veya	işlemlerinin	durumunu	ve	gerekli	belgeleri	de	içeren	bir	rapor	hazırlaması	ve	bu	raporu	görevlendirilen	personele	vermesi	yönetici	

tarafından	sağlanmalıdır.

Görev	Teslim	Raporu	Talimatnamesi	hazırlanarak	bütün	birimlere	Görev	Teslim	Raporu	maktu	olarak	elektronik	ortamda	gönderilmiştir.		Mevcut	durum	makul	güvenceyi	

sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

Personel	tarafından	yapılan	tüm	iş	ve	işlemler	kanuni	çerçeveye	uygun	olarak	yapılmakta	ve	yöneticiler	tarafından	izlenip,	onaylanmaktadır.	Mevcut	durum	makul	

güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

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.

Personele	bağlı	faaliyetlerin	sürekliliğinin	devamı	için	aynı	işi	birden	fazla	personel	yapabilmektedir.	Ayrıca	müdürlükler	personel	planlamasını	önceden	yaparak	önlem	

almaktadır.	Yeni	bilgi	sistemlerine	geçişlerde	tam	uygulama	yapılıncaya	kadar	mevcut	sistemin	devamı	sağlanmaktadır.	Olağanüstü	durumlara	karşı	faaliyetlerin	sürekliliği	

için	eylem	planları	mevcuttur.



12.1.1.

	Belediyenin,	Bilgi	Sistemlerinin	Envanteri	çıkartılarak,	

sistemin	sürekliliğini	ve	güvenirliliğini	sağlayacak	kontrol	

mekanizmaları	yazılı	olarak	belirlenecektir	ve	

uygulanacaktır.		(Sayıştay	tarafından	yayımlanan	Düzenlilik	

Denetim	Rehberinden	yararlanılacaktır.)

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2018

Bilgi	Sistemleri	

Envanteri

Bilgi	sistemlerinin	

sürekliliğini	etkileyen	

nedenlere	önlem	

alınacaktır.

12.1.2.
Sayıştay'ın	Bilgi	Sistemleri	Denetimi	Çalıştayı	yapılacak	ve	

siber	güvenlik	eğitimi	verilecektir.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2018 Eğitim

Bilgi	sistemlerinin	

güvenirliliğini	etkileyen	

nedenlere	önlem	

alınacaktır.

KFS	12.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

12.2.1.

Bilgi	İşlem	Görevlisi	koordinasyonu	altında	tüm	birimlerin	

katılımının	sağlandığı	toplantılarla,	yazılım	programlarının	

gerekli	olan	bilgi	ve	raporları	üretecek	bir	mekanizma	

oluşturulması	sağlanmalıdır.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli Yazılım	

Bilgi	sistemlerinin	

raporlama	kabiliyetinin	

artması	sağlanacaktır.

KFS	12.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

12.3.1.

Belediyemizde	Bilişim	Yönetişimini	etkin	kılacak	bilişim	

sistemlerine	yönelik	spesifik	kontrol	faaliyetleri	için	Bilgi	

İşlem	Görevlisi	koordinasyonunda	kullanılan	yazılımlar	için	

kullanım	kılavuzu	oluşturulmalı	ve	bu	yazılımlar	ile	alakalı	

eğitimler	verilmelidir.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2018

Kullanım	Klavuzu,	

Eğitim	

Bilgi	sistemlerinin	

raporlama	kabiliyetinin	

artması	sağlanacaktır.

STANDART	KODU

BİS	13

BİS	13.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

13.1.1.

Belediyemizde	verilen	kamu	hizmetlerinin	sunum	ve	

kalitesini	arttırıcı	yönde	katkıda	bulunabilmeleri	amacıyla,	

kurumun	internet	sitesinde	hizmet	memnuniyet	anketi	

menüsü	oluşturacak,	anket	sonuçları	ilgili	birimler	

tarafından	üst	yönetime	raporlanacaktır.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 01/03/2019 Anket	Sonuçları

Sunulan	hizmetin	

memnuniyet	durumu	

tespit	edilecek	ve	dış	

paydaşlar	ile	iletişim	

sağlanacaktır.

BİS	13.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

13.2.1.

Yönetimin	karar	alma	sürecinde	ihtiyaç	duyabileceği	analitik	

bilgilere	kolayca	ulaşabilmelerini	sağlamak	amacıyla	yönetim	

bilgi	sistemi	oluşturulacaktır.	

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 01/04/2019

Yönetim	Bilgi	

Sistemi

Yönetimin	karar	alma	

sürecinde	bilgiye	erişimi	

kolay	sağlanacaktır.

13.2.2.
Mevzuat	değişiklikleri	konusunda	personel	anlık	

uyarılacaktır.

Hukuk	İşleri	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Sürekli Mevzuat	Kontrolü

Değişen	mevzuata	yönelik	

anlık	bilgilendirilme	

sağlanacaktır.

BİS	13.3

Mevcut	Durum:

BİS	13.4

Mevcut	Durum:

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	ilgili	kaynak	kullanımına	ilişkin	bilgilere	Bilgi	Sistemlerimiz	üzerinden	erişebilmektedir.	

Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

Bilgi	ve	İletişim:	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.

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

Yöneticiler	ve	personel,	görevlerini	yerine	getirebilmeleri	için	gerekli	ve	yeterli	bilgiye	zamanında	ulaşabilmeleri	için	bilişim	sistemlerinin	geliştirilmesine	ihtiyaç	vardır.	Dış	

iletişim	hazırlanan		plan,	program	ve	raporların	kamuoyuna	açıklanması,	KEP	sistemi,	EBYS	sistemi	ve	SMS	sistemleri	üzerinden	sağlanmaktadır.

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

İdaremizde	her	düzeyde	ki	yönetici	ve	personel	için	gerekli	takip	ve	raporlama	sistemi	mevcuttur.

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

Bilgilerin	doğru,	güvenilir,	eksiksiz	ve	kullanılabilir	olması	özellikle	müdürler	ve	görevlendirdikleri	personel	tarafından	kontrol	edilmektedir.		Mevcut	durum	makul	

güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

mekanizmalar	oluşturulmalıdır.

Bilgi	güvenliği	talimatları	yazılı	olarak	hazırlanmış,	sisteme	veri	ve	bilgi	girişi	ile	erişim	konusunda	yetkilendirmeler	yapılmış,	hata	ve	usulsüzlüklerin	önlenmesi,	tespit	

edilmesi	ve	düzeltilmesini	sağlayacak	mekanizmalar	oluşturulmuştur.

İdareler	bilişim	yönetişimini	sağlayacak	mekanizmalar	geliştirmelidir.

Kurumumuzun	tüm	ihtiyaçlarına	yönelik	bilişim	sistemleri	mevcut	olup,	kullanım	yöntemleri	açısından	Bilgi	İşlem	Müdürülüğü	tarafından	personele	gerekli	destek	

verilmektedir.

BİLGİ	VE	İLETİŞİM
STANDART/GENEL	ŞART



BİS	13.5

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

13.5.1.

Belediye	yönetim	bilgi	sistemi,	yönetimin	ihtiyaç	duyduğu	

gerekli	bilgileri	ve	raporları	üretebilecek	ve	analiz	yapma	

imkanı	sunacak	şekilde	güncellenecektir.

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 01/05/2019

Yönetim	Bilgi	

Sistemi	Güncelleme

Sistemi	analize	uygun	

hale	getirmek	

hedeflenmiştir.

BİS	13.6

Mevcut	Durum:

BİS	13.7

Mevcut	Durum:

BİS	14

BİS	14.1

Mevcut	Durum:

BİS	14.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

14.2.1.

	Belediyenin	mali	bütçesinin	ilk	altı	aylık	uygulama	sonuçları	

ve	ikinci	altı	aya	ilişkin	beklentiler,	hedefler	ve	faaliyetleri	

üst	yönetici	tarafından	basın	toplantısı	yapılarak	Belediye	

web	sitesinde	"Kurumsal	Mali	Beklentiler	Raporu"	ile	her	yıl	

Temmuz	ayı	içerisinde	yayımlanarak	kamuoyuna	

açıklanmaya	devam	edilecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürülüğü

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü

Temmuz	2018	

Temmuz	2019

Kurumsal	Mali	

Beklentiler	Raporu

Belediye	bütçesi	

gerçekleşmeleri	ile	ilgili	

kamuoyu	

bilgilendirilmeye	devam	

edilecektir.

BİS	14.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

14.3.1.

Faaliyet	sonuçları	ve	değerlendirmelerin	idare	faaliyet	

raporunda	gösterilmesine	ve	duyurulmasına	devam	

edilecektir.

Mali	Hizmetler	

Müdürülüğü

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü

Nisan	2018				Nisan	

2019
Faaliyet	Raporu

Faaliyetlerin	sonuçları	

kamuoyu	ile	paylaşılmaya	

devam	edilecektir.

BİS	14.4

Mevcut	Durum:

BİS	15

BİS	15.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

15.1.1.

Gelen	ve	giden	evrak	ile	iç	yazışmaları

kapsayacak	EBYS’nin	teknik	altyapısı

tamamlanıp	kuruluma	hazır	hale	getirilecektir.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
30/06/2019 EBYS

Elektronik	Belge	Yönetim	

Sistemi	hazır	hale	

getirilecektir.

15.1.2.

	Belediyemiz	kayıt	ve	dosyalama	sisteminin	(elektronik	

ortamdakiler	dahil),	gelen	ve	giden	evrak	ile	haberleşmeyi	

etkin	bir	şekilde	karşılayıp	karşılamadığı	kontrol	edilerek	

varsa	eksiklikleri	giderilecek	ve	güncel	kalması	sağlanacaktır.	

Kayıtların	zamanında,	standartlara	uygun	bir	şekilde	

sınıflandırılması,	dosyalanması	ve	arşiv	sisteminde	muhafaza	

edilmesi	sağlanacak	ve	mevcut	genel	arşiv	bu	kıstaslara	göre	

yapılandırılacaktır.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2019

Arşiv	

Yapılandırılması

Kayıt	ve	dosyalama	

sistemi	daha	standart	bir	

duruma	getirelecektir.

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

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.

Kayıt	ve	dosyalama	sistemi	tüm	birimlerimizde	uygulanmaktadır.	Kısmi	olarak	elektronik	ortamda	yapılan	kayıt	ve	dosyalama	uygulamalarını	sistematik	hale	getirmek	için,	

tüm	gelen	ve	giden	evrak	ile	iç	yazışmaları	kapsayacak	bir	Elektronik	Belge	Yönetim	Sistemi	(EBYS)	kurulması	çalışmaları	devam	etmektedir.	Gelen	ve	giden	evrakın	kaydı	

zamanında	yapılmakta	ve	ilgili	birimler	tarafından	dosyalanmakta	ve	muhafaza	edilmektedir.

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

Kurumumuz	mali	yıl	sonu	itibari	ile	stratejik	plan	ve	performans	programlarındaki	faaliyet	ve	projelerine	ilişkin	gerçekleşmelerle	ilgili	raporları	ve	mali	tabloları	hazırlayıp	

halkn	bilgilendirilmesine	yönelik	kamoyuna	kurumsal	internet	sitesi	üzerinden	duyurmaktadır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	

uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

Mali	durum	ve	beklentiler	raporu	hazırlanmakta	ve	Belediye	kurumsal	web	sitesinde	yayınlanmaktadır.

Faaliyet	sonuçları	ve	değerlendirmeler	idare	faaliyet	raporunda	gösterilmeli	ve	duyurulmalıdır.

İdare	ve	tüm	birimler	mali	yıl	sonunda	faaliyet	raporlarını	hazırlamakta	ve	hazırlanan	faaliyet	raporları	belediyenin	kurumsal	internet	sayfasında	yayınlanarak	kamuoyuna	

duyurulmaktadır.	Faaliyet	sonuçları	ve	değerlendirmeler	faaliyet	raporunda	gösterilmektedir.

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.

Faaliyetlerin	gözetimi	amacıyla	idare	içinde	yatay	ve	dikey	raporlama	ağı	belirlenmiştir.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	

uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

Yönetim	bilgi	sistemimiz	her	türlü	raporları	verebilmektedir.	Ancak	analiz	yapma	imkanı	sunması	konusunda	bilgi	sisteminin	geliştirilmesine	ihtiyaç	vardır.

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

Stratejik	Plan	ve	performans	programlarında	belirtilen	amaç	ve	hedefler	personele

yazılı	olarak	bildirilmekte	olup,	ayrıca	kurumun	websitesinden	de	paylaşılmaktadır.	Bu	genel	şart	ile	ilgili	ortak	amaç	ve	hedefler	doğrultusunda	kurumsal	bütünleşme	

sağlanmıştır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	

öngörülmemiştir.

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

Belediyemiz	birimlerince	kullanılmakta	olan	elektronik	iletişim	araçları	değerlendirme,	öneri	ve	sorunlarını	iletebilmelerine	uygundur.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	

sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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



BİS	15.2

Mevcut	Durum:

BİS	15.3

Mevcut	Durum:

BİS	15.4

Mevcut	Durum:

BİS	15.5

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

15.5.1.
	“EBYS	Yönergesi”	hazırlanacak	ve	“Arşiv	Yönergesi”	gözden	

geçirilerek	yeni	sistem	çerçevesinde	güncellenecektir.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü

Bilgi	İşlem	

Müdürlüğü
31/12/2019

EBYS	Yönergesi,	

Arşiv	Yönergesi

Kayıt	ve	dosyalama	

sistemi	daha	standart	bir	

duruma	getirelecektir.

BİS	15.6

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

15.6.1.

	Belediyede	arşiv	ve	dokümantasyon	konusunda	mevzuat	

çalışmalarının	tamamlanması	ve	sistemin	buna	göre	

tasarlanması	sağlanacaktır.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2018

Arşiv	

Yapılandırılması

Kayıt	ve	dosyalama	

sistemi	daha	standart	bir	

duruma	getirelecektir.

15.6.2.

	Her	birimin	bünyesinde	fiziki	olarak	birim	arşivi	

oluşturulacak	olup	Belediyeye	ait	kurum	arşivi	ise	Yazı	İşleri	

Müdürlüğü	bünyesinde	kurulacaktır.	Arşiv	Yönetmeliğine	

uygun	fiziki	şartlar,	ekipman	ve	eleman	sağlanacaktır.

Yazı	İşleri	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 31/12/2019 Kurum	Arşivi

Belediye	Kurum	Arşivi	

kurulması	için	gerekli	

şartlar	oluşturulacaktır.

BİS	16

BİS	16.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

16.1.1.

'Hata,	Usulsüzlük	ve	Yolsuzluk	Bildirilmesine

Dair	Yönerge''	hazırlanacak	ve	personel

bilgilendirilecektir.

Teftiş	Kurulu	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler 30/04/2018

'Hata,	Usulsüzlük	ve	

Yolsuzluk	

Bildirilmesine

Dair	Yönerge''

Hata,	usulsüzlük	ve	

yolsuzlukların	bildirimi	bir	

yönerge	ile	personele	

duyurulacaktır.

BİS	16.2

Mevcut	Durum:

BİS	16.3

Mevcut	Durum:

STANDART	KODU

İS	17

İS	17.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

17.1.1

	Üst	Yönetim	ve	Birim	yöneticileri	İç	Kontrol	Sistemini	sürekli	

izleyecekler	ve	İç	Kontrol	düzenlemelerini	yılda	en	az	bir	

defa	değerlendirmeye	tabi	tutacaklardır.

İç	Kontro	İzleme	ve	

Yönlendirme	Kurulu
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Değerlendirme	

Raporu

İç	Kontrol	Sistemi'nin	

yılda	1	kez	

değerlendirilmesi	

yapılacaktır.

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

Bu	tür	bilgileri	ileten	personele	haksız	ve	ayrımcı	bir	muamele	yapılmamaktadır.	Değerlendirmeler	mevzuat	çerçevesinde	herkes	için	adil,	eşit	mesafede	ve	gizli	olarak	

yapılmaktadır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	

öngörülmemiştir.

İZLEME
STANDART/GENEL	ŞART

İç	Kontrolün	Değerlendirilmesi:	İdareler	iç	kontrol	sistemini	yılda	en	az	bir	kez	değerlendirmelidir.

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

Belediyemizde	iç	kontrol	süreci	yasal	gerekliliklere	uygun	olarak	süresi	içerisinde	başlatılmıştır.İç	Kontrol	Sistemi'nin	kurum	genelinde	yaygınlaştırılmasına	yönelik	

faaliyetler	katılımcı	bir	anlayışla	devam	etmektedir.

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

Kayıt	ve	dosyalama	sistemi	tüm	birimlerimizde	uygulanmaktadır.	Kısmi	olarak	elektronik	ortamda	yapılan	kayıt	ve	dosyalama	uygulamalarını	sistematik	hale	getirmek	için,	

tüm	gelen	ve	giden	evrak	ile	iç	yazışmaları	kapsayacak	bir	Elektronik	Belge	Yönetim	Sistemi	(EBYS)	kurulması	çalışmaları	devam	etmektedir.	Gelen	ve	giden	evrakın	kaydı	

zamanında	yapılmakta	ve	ilgili	birimler	tarafından	dosyalanmakta	ve	muhafaza	edilmektedir.

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

Arşivleme	mevcut	durumda	fiziki	ortamda	yapılmaktadır.	Kurulacak	EBYS	bünyesinde	Başbakanlık	Genelgesi	ile	zorunlu	hale	gelen	Standart	Dosya	Planına	uygun	bir	arşiv	

sistemi	altyapısı	oluşturulmuştur.

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

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.	Hata,	usulsüzlük	ve	

yolsuzluklar	Üst	Yönetim	ve	Teftiş	Müdürlüğü'ne	bildirilmektedir.

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

Yöneticiler,	bildirilen	hata,	usulsüzlük	ve	yolsuzluklar	hakkında	yeterli	incelemeyi	yapmaktadır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	

uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

Kurumumuzda	kayıt	ve	dosyalama	sistemi	Standart	Dosya	Planı'na	uygun	olarak	takip	edilmektedir.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	

veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.

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

Tüm	birimler	tarafından	aktarılan	veriler,	Bilgi	İşlem	Müdürlüğü	tarafından	günlük	olarak	yedeklenmektedir.	Ayrıca	verilerin	güvenliği	için	de	mevcut	bir	program	

bulunmaktadır.	Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	

öngörülmemiştir.

Kayıt	ve	dosyalama	sistemi	belirlenmiş	standartlara	uygun	olmalıdır.

Kurumumuzda	Standart	Dosya	Planı	uygulanmakta	olup	kayıt	ve	dosyalama	sistemi	mevzuata	uygun	olarak	yapılmaktadır.		Mevcut	durum	makul	güvenceyi	sağladığından	

yeni	bir	düzenleme	veya	uygulamaya	gerek	bulunmamaktadır.	Buna	istinaden	herhangi	bir	eylem	öngörülmemiştir.



İS	17.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

17.2.1.

	Belediyece	İç	Kontrolün	değişen	hedeflere,	

ortama,kaynaklara	ve	risklere	ayak	uydurmasını	sağlamak	

bakımından	iç	kontrol	sisteminin	izlenme	ve	

değerlendirilmesi;	İç	Kontrol	Öz	Değerlendirme	Raporu,	Yıllık	

Değerlendirme	Raporu,	çerçevesinde	gerçekleştirilecektir.

İç	Kontro	İzleme	ve	

Yönlendirme	Kurulu
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

İç	Kontrol	Öz	

Değerlendirme	

Raporu,	Yıllık	

Değerlendirme	

Raporu

İç	Kontrol	Sistemi'nin	

yılda	1	kez	

değerlendirilmesi	

yapılacaktır.

İS	17.3

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

17.3.1.

Belediye	Başkanı'nın	koordinasyonunda	birimlerin	karar	

verme	ve	yönetici	konumunda	olan	personelinin	katılımı	

sağlanarak	İç	Kontrolün	Belediye	düzeyinde	genel	

değerlendirilmesi	yapılacak,	tespitler	ve	alınması	gerektiği	

düşünülen	ek	kontrol	önlemleri	raporlanacaktır.

Özel	Kalem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Yıllık	Koordinasyon	

Toplantısı

Yılda	1	kez	Başkan	

katılımı	ile	iç	kontrol	

sisteminin	genel	

değerlendirilmesi	

yapılacaktır.

İS	17.4

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

17.4.1.

		Belediye	Başkanlığının	koordinasyonunda	tüm	birimlerin	

katılımı	ile	yapılacak	toplantılarla,	birim	yöneticilerinin	

görüşleri	ve	değerlendirmesinin	alınması	sağlanacaktır.

Özel	Kalem	

Müdürlüğü
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Yıllık	Koordinasyon	

Toplantısı

Yılda	1	kez	Başkan	

katılımı	ile	iç	kontrol	

sisteminin	genel	

değerlendirilmesi	

yapılacaktır.

İS	17.5

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

17.5.1.
	İç	kontrol	sistemi	için	yapılacak	değerlendirmeler	

sonucunda	eylem	planı	güncellenecektir.

İç	Kontro	İzleme	ve	

Yönlendirme	Kurulu
Tüm	Birimler Yılda	1	Kez

Eylem	Planı	

Güncellemesi

Değerlendirme	ve	sonucu	

eylem	planına	

bağlanacaktır.

İS	18

İS	18.1

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

18.1.1. Kalite	Güvence	ve	Geliştirme	Programı	hazırlanacaktır. İç	Denetim	Birimi 31/12/2018
	Kalite	Güvence	ve	

Geliştirme	Programı	

Hazırlanan	program	

kapsamında	iç	denetim	

faaliyetinin	kalite	düzeyi	

ölçülecektir.

İS	18.2

Mevcut	Durum:

EYLEM	KODU ÖNGÖRÜLEN	EYLEM SORUMLU	BİRİM
İŞBİRLİĞİ	YAPILACAK	

BİRİM

TAMAMLANMA	

TARİHİ
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA

18.2.1. 	Başkanlık	Genelgesi	hazırlanacaktır. İç	Denetim	Birimi 31/12/2018 Başkanlık	Genelgesi

Yayımlanan	genelge	ile	

denetime	tabi	olan	ya	da	

olmayan	tüm	İdare	

birimleri	nezdinde	

farkındalık	

oluşturulacaktır.

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

İç	denetim	faaliyeti	sonucunda	denetlenen	birimler	tarafından	oluşturulan	eylem	planlarının	uygulamaya	geçirilmesi	hususu,	ilgili	eylem	planlarında	öngörülen	terminler	

dahilinde	takip	edilmektedir.

İç	kontrolün	değerlendirilmesine	idarenin	birimlerinin	katılımı	sağlanmalıdır.

Eylem	için	görevlendirilen	birimlerin	işlerini	geciktirmeleri	durumunda	Başkanlık	onayı	ile	uyarılması	gerektiği	düşünülmektedir.

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

alınmalıdır.

İç	Kontrol	Sistemi	değerlendirilmesi	aşamasında	iç	kontrol	sorumluları,	personelin	ve	yöneticilerin	görüşleri	ve	iç/dış	denetim	raporları	dikkate	alınmaktadır.

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

İç	kontrol	sistemini	kurma	çalışmaları	devam	ettiğinden	iç	kontrol	sistemi	için	değerlendirmeler	yapılmamış	ve	alınması	gerekli	önlemler	belirlenememiştir.	Bu	nedenle	

söz	konusu	alınacak	önlemler	için	eylem	planı	oluşturulamamış	ve	Belediyenin	tüm	birimlerinde	uygulanmasına	geçilememiştir.

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

İç	denetim	faaliyeti	uluslararası	standartlara	ve	İç	Denetim	Koordinasyon	Kurulu	tarafından	hazırlanan	iç	denetim	rehberine	uygun	olarak	yürütülmelidir.

İç	Denetim	faaliyeti;	ilgili	mevzuatı,	Bayrampaşa	Belediye	Başkanlığı	İç	Denetim	Yönergesi,	3	yıllık	dönemler	için	hazırlanan	İç	Denetim	Programları	kapsamında	

sürdürülmektedir.

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

Belediyemizde	iç	kontrol	süreci	yasal	gerekliliklere	uygun	olarak	süresi	içerisinde	başlatılmıştır.	İç	kontrol	sisteminin	uygulamaya	konulması	ile	birlikte	bu	konudaki	

çalışmalar	daha	etkin	olarak	devam	ettirilecektir.
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