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 İç Kontrolü en yalın hali ile “Belediyemizin Stratejik Planında belirlenen amaçlara ulaşmak için 
yürütülen kurumsal çalışmaların sistemli ve planlı hale ge�rilmesi” şeklinde tanımlamak mümkündür. 
Öte yandan, sadece amaçların belirlenmesi ve buna yönelik planların yapılması, iç kontrol için yeterli 
değildir. İç kontrol, varmak istenilen yolda ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesini ve belirlenen 
risklere karşı da alınacak önlemlerin tespit edilmesini ifade etmektedir.

 Bayrampaşa Belediyesi olarak 2020-2021 İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları, çalışma programını 
ortaya koyan ve bizzat tara�mdan imzalanan bir yönerge ile üst yöne�m desteği ile başla�lmış�r. 
Yürütülen çalışmalar kapsamlı toplan�lar ve eği�m ile desteklenmiş, eylem planının hayata geçirilmesi 
döneminde organize edilecek çok sayıda eği�m ve grup çalışması ile bu desteğin sürdürülmesi kararı 
alınmış�r. Eylemlerin gerçek bir proje ve uygulamalar bütününe dönüşmesi için hazırlık sa�asında 
kurulan İzleme ve Yönlendirme Kuruluna devamlılık kazandırılacak�r.

 Eylem planının başarılı bir şekilde uygulanmasının, iyi bir izleme ve değerlendirme çalışmasıyla 
mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, eylem planı ile belirlenen faaliyetlerin sorumlu 
birimler tara�ndan yapılıp yapılmadığı, izleme çalışmaları ile sürekli ve periyodik aralıklarla gözden 
geçirilecek�r.

 2020-2021 yıllarını kapsayan uyum eylem planının hazırlanması ve hayata geçirilmesinde tüm 
kurum personeli ile birlikte hareket edilmekte olup, çalışmalara katkı sağlayan tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ederim.

A�la AYDINER
Bayrampaşa Belediye Başkanı
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        GİRİŞ 

1.1. Bayrampaşa’nın Tarihsel Gelişimi 

  1990 yılına kadar Eyüpsultan ilçesinin bir semti olan Bayrampaşa 09.05.1990 

tarihinde yayımlanan 3644 sayılı kanun ile ilçe statüsü kazanmıştır. İstanbul’un 39 

ilçesinden biridir. 9,54 km²’lik yüzölçümüne sahiptir. Bayrampaşa İlçesi İstanbul’un batı 

yakasında Çatalca yarımadasında yer almakta ve doğusunda Eyüpsultan, batısında Esenler, 

güneyinde Zeytinburnu ve kuzeyinde Gaziosmanpaşa ilçeleri bulunmaktadır.   

İlçenin tarihi Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanmaktadır. İstanbul’un fethi 

sırasında askeri yığınak ve karargâh olarak da kullanılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra 

bölge topraklarının bir bölümü tarım arazisi olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde 

de sayfiye yeri olarak kullanılmıştır 

Mimar Sinan tarafından yaptırılan tarihi Su Kemeri ve Su Sarnıcı, Ferhatpaşa Çiftliği, 

Ferhatpaşa Çeşmesi, Sadrazam Mustafa Paşa Meydan Çeşmesi, 1827’de yaptırılan ve 

1922’de lağvedilen, bir müddet askeri okul ve daha sonra kışla haline getirilen, bugün Milli 

Savunma Bakanlığı tarafından Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan tarihi Maltepe 

Askeri Hastanesi (Asakir-i Mansure Hastanesi) Bayrampaşa’daki belli başlı tarihi eserlerdir. 
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İlçede mimari özellikleriyle dikkat çeken Bayrampaşa Merkez Camii, belediye 

başkanlığı binası karşısındadır. Cami, Osmanlı klasik mimarisinin izlerini taşımaktadır. 

Caminin kubbe ve şerefeleri Edirne Selimiye Camii’nin tarzını andırır 

 

İlçe ilk olarak 1927 yılında Bulgaristan’dan göç 

almaya başlamıştır. 1950 yılında Makedonya 

göçmeni Türklerle beraber göçmen sayısı 

tırmanmaya başlamış ve 1960 yılında yaşanan 

Boşnak göçüyle doruk noktasına ulaşmıştır. Bu 

yıldan sonra ilçeye gelen göçmenler ise akraba, 

tanıdık, hemşeri bağlarından dolayı 

Bayrampaşa ilçesini tercih etmişlerdir. 

Bayrampaşa nüfusunun, yaklaşık 140 bin 

kişilik kısmını Balkan kökenlilerin 

oluşturduğu yapılan çalışmalarda 

görülmektedir. Bu nedenle Bayrampaşa 

Belediyesi toplumsal hafızanın canlı kalması 

ve özellikle anılara duyulan saygıyı 

vurgulamak amacıyla, 2009 yılında Kartaltepe 

ve Kocatepe mahallelerini birbirine 

bağlarken, Mostar Köprüsü’nün benzerini inşa edip hizmete açmıştır.  
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Balkanlar’dan göçen aileler Numune 

Bağları mevkiine yerleşerek, bağcılık ve 

hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bu 

dönemde, sur dışından başlayıp 

Bayrampaşa Deresi (Lykos) boyunca 

kuzeybatıya doğru uzanan geniş bir 

sahada tarımsal üretim oldukça 

yoğunlaşmıştır.  

 

Tarımsal ürünleriyle ünlenen bölge, şehrin bu 

anlamda iaşe kaynaklarından da biri olmuştur. 

Uzun yıllar boyunca burada sağmal süt 

hayvancılığıyla uğraşan köylülere 1950’de İçişleri 

Bakanlığının genelgesiyle resmi olarak 

“Sağmalcılar” denmesi kararlaştırılmış ve önce 

köy olan yerleşimde 1962'de Sağmalcılar 

Belediyesi kurulmuştur. 

 

 

 

 

Yakın çevredeki diğer yerler ise bağ ve bahçecilikle uğraşan aileler tarafından 

kullanılmıştır. Bu ailelerin daha rahat ve verimli üretim yapabilmesi için bazı noktalarda 

küçük çaplı örnek tarım alanları kurulmuştur. Bu şekilde düzenlenen yerlere de “Numune 

Bağları” denilmiştir.  

 

https://twitter.com/hashtag/Sa%C4%9Fmalc%C4%B1lar?src=hash
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Fakat 1950 sonrasında İstanbul'da başlayan yoğun yapılaşma, imar faaliyetleri, 

endüstrileşme, arsa fiyatlarının yükselmesi, gecekonduların yıkımı gibi nedenlerle çevrede 

(kırsal yerleşmede) konut arsası talebi başlamıştır. Bayrampaşa kırsal özelliğini, İstanbul'da 

Aksaray mevkiinde Vatan, Millet Caddelerinde 1955'ten sonra başlanan istimlak ve İstanbul 

Belediyesi'nin Bayrampaşa’yı sanayi bölgesi belirlemesi ve coğrafi olarak engebeli olmaması 

nedeniyle küçük atölye sahiplerinin burayı tercih etmeleriyle kaybetmiş, bu tarihlerde 

büyük bir nüfus patlaması olmuştur. Bu nedenle bu tarih sonrası tarım ve hayvancılık 

faaliyetleri yavaş yavaş sona ermiştir. 

1971  Yılında Sağmalcılar adı değiştirilerek “Bayrampaşa Belediyesi”  kurulmuştur. 

1.2. Coğrafi Konum ve Ulaşım 

Bayrampaşa İlçesi İstanbul ili Avrupa yakasının batı kısmında, Çatalca yarımadası 

üzerinde yer almakta ve doğusunda Eyüpsultan, batısında Esenler, güneyinde Zeytinburnu 

ve kuzeyinde Gaziosmanpaşa ilçeleri bulunmaktadır.  

İstanbul’un Avrupa yakasında tarihi yarımadanın bitişiğinde konumlanmış, 

Bayrampaşa İlçesi, ulaşım açısından stratejik bir noktada bulunmaktadır. Karayolu ve raylı 

sistem olmak üzere iki farklı ulaşım olanağı bulunmaktadır. İlçeye Edirnekapı-Şehitlik tüneli 

çıkışında E-5 karayolu güzergâhı olarak, Avrupa Transit Kara Yolu (TEM) bağlantı yolu 

üzerinden veya Topkapı Cevizlibağ mevkiinden kuzeye doğru çıkılarak ulaşılabilmektedir. 

Ayrıca hafif metro ile de ulaşım mümkündür. Bölgede toplu ulaşım, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Otobüs İşletmesi (İETT) otobüsleri, özel minibüsler ve Aksaray-Otogar-Esenler ve 

Aksaray-Otogar-Havalimanı hattında çalışan hafif metro ile sağlanmaktadır, bu raylı sistem 

hattı haricinde, kuzey-güney paralelinde ilçeyi baştan sona kadar takip eden Edirnekapı-

Sultangazi hafif metro hattıyla da toplu ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca TEM otoyolundan 

Bayrampaşa’ya giriş ve çıkış bağlantı yolları bulunmaktadır. Deniz ve Havayolu ulaşımı ise 

fazla uzak olmayıp birer vasıta ile ulaşılabilmektedir. 
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İlçe sınırları içinde 11 mahalle bulunmaktadır.  

1. Yıldırım Mahallesi 

2. Kartaltepe Mahallesi 

3. Muratpaşa Mahallesi 

4. Altıntepsi Mahallesi 

5. Kocatepe Mahallesi 

6. Cevatpaşa Mahallesi 

7. Yenidoğan Mahallesi 

8. Terazidere Mahallesi 

9. Orta Mahalle 

10. İsmetpaşa Mahallesi 

11. Vatan Mahallesi 
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1.3. Organizasyon Şeması  
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1.4. Bayrampaşa Belediyesi’nin Misyonu, Vizyonu ve Temel Değerleri 

 

 

Misyon 

İnsan odaklı çözümlerle, mahalli müşterek ihtiyaçları etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde 

karşılamak. 

 

Vizyon 

Herkesin yaşamak istediği marka haline gelmiş bir Bayrampaşa oluşturmak. 

 

Temel Değerler 

Eşitlik 

Objektiflik 

İnsana saygı 

Vatandaş odaklılık 

Hayvan haklarına saygı 

Dürüstlük ve güvenilirlik 

Paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunumu 
 

Her türlü kamusal faaliyetin icrasında hukukun üstünlüğü 
 

Kamu kaynaklarının amacına uygun harcanmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik 
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1.5. Bayrampaşa Belediyesi’nin Stratejik Amaç ve Hedefleri 

Stratejik Amaç 1: Gönül belediyeciliği ilkesiyle sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal 

refahın gelişmesini sağlamak. 

Hedef 1.1.  Bayrampaşa'da dayanışma kültürünü güçlendirerek yoksulluğun etkilerini azaltmak. 

Hedef 1.2. Dezavantajlı grupların sosyal ve fiziki çevre şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar 

yapmak. 

Hedef 1.3. Bayrampaşa'da işsizliğin etkilerini azaltmak amacıyla istihdama katkı sağlayıcı 

çalışmalar yapmak. 

Stratejik Amaç 2: Doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir, temiz ve modern Bayrampaşa 

oluşturmak ve sürdürmek. 

Hedef 2.1. İnsan-şehir-doğa dengesini en ideal şekilde gözeterek,  Bayrampaşa'yı yeşil ve 

sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya etmek. 

Hedef 2.2. Yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek organizasyonlar ile çevre bilincinin 

geliştirilmesini sağlamak, sıfır atık projesine uygun çalışmalar yürütmek. 

Hedef 2.3. Modern sağlık merkezleri inşa ederek sağlık hizmetlerini ve sokak hayvanlarına 

yönelik çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. 

Hedef 2.4. Halkımızın sağlıklı ve daha temiz bir çevrede yaşaması için temizlik hizmetlerini 

etkin ve modern yöntemlerle sürdürmek. 

Stratejik Amaç 3:  Güvenli ve huzurlu bir kent oluşturulması ve sürdürülmesi için çalışmalar 

yapmak. 

Hedef 3.1.  Bayrampaşa halkının huzur ve sağlığını korumaya yönelik iş yeri ruhsat ve denetim 

faaliyetleri yürütmek. 

Hedef 3.2. Toplum düzeni ve kent esenliğine yönelik faaliyetleri ve denetimleri gerçekleştirmek. 

Stratejik Amaç 4: Konforlu, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım ve trafik altyapısı kurmak. 

Hedef 4.1. Çağın gereğine uygun otopark alanları yaparak ilçemizdeki otopark sorununu 

ortadan kaldırmak. 

Hedef 4.2. Bayrampaşa’ya ulaşımı kolaylaştırmak için projeler geliştirmek ve trafik güvenliğine 

ilişkin tehlikeleri en aza indirebilmek için kavşak ve bağlantı yolları yapmak. 
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Stratejik Amaç 5: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik insan kaynağını ve 

sistemleri geliştirerek vatandaş odaklı ve katılımcı hizmet sunmak. 

Hedef 5.1. İnsan kaynakları yönetimini performans ve verimlilik esaslarına yönelik geliştirmek. 

Hedef 5.2. Teknolojiyi etkin kullanarak ve e-belediye,  e-devlet uygulamaları geliştirerek 

paydaşların belediye ile olan iş süreçlerini kolaylaştırmak ve bilişim sistemlerini son 

teknolojiye uygun olarak geliştirmek, güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak. 

Hedef 5.3. Sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal ve mali yönetimi 

güçlendirmek. 

Hedef 5.4. Destek süreçlerini sürekli geliştirerek belediye hizmetlerinde kalite ve verimliliği 

artırmak. 

Stratejik Amaç 6: Katılımcı hizmet anlayışıyla Bayrampaşa halkının karar alma 

mekanizmalarında etkin bir rol almasını sağlamak ve kurumsal tanıtıma yönelik çalışmalar 

yapmak. 

Hedef 6.1. Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek ve kurum tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek. 

Stratejik Amaç 7: Bayrampaşa'nın kültür, sanat ve spor gelişimini yükselterek kente karşı 

aidiyet duygusunu geliştirmek. 

Hedef 7.1. Her zaman canlı bir kent için kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek. 

Hedef 7.2. Sporu gençler başta olmak üzere, her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline 

getirecek çalışmalar yapmak. 

Stratejik Amaç 8: İleri Belediyecilik anlayışıyla marka projeler gerçekleştirmek. 

Hedef 8.1. Şehir planlama ilkelerine uygun modern kent planları hazırlayarak düzensiz 

yapılaşma ve çarpık kentleşmeyi önleyici çalışmalar yapmak. 

Hedef 8.2. Bayrampaşa halkı için modern altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirmek ve 

projeleri hayata geçirmek. 

Hedef 8.3. Kentsel dönüşüm yoluyla afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü 

sağlayarak sağlıklı, güvenli ve yatay şehirleşme modelini hayata geçirmiş Bayrampaşa 

oluşturmak. 
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2. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları 

2.1. İç Kontrolün Tanımı  

2.1.1.  Kontrolün Tanımı  

                        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 durumundadırlar. 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. 
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          2.1.2. 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, malî bilgi 

ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 

tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer 

kontroller bütünüdür.  

 Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için 

makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. Bu sistemin en iyi bilinen 

modeli olarak Committee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol; 

kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın 

güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile varlıkların korunmasını sağlamayı 

amaçlar.  COSO tarafından oluşturulan ve kontrol ortamı, risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, 

bilgi ve iletişim ile izleme bileşenlerinden oluşan iç kontrol sistemi uluslararası kuruluşlarca 

da referans olarak kabul edilen modeldir. Örneğin, Avrupa Birliği, kamu iç mali kontrol 

alanında COSO’nun standartlarını benimsemiştir. Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 

“Kamu İç Mali Yönetimi” belgesinde (Public Internal Financial Control) açıkça belirtildiği gibi 

AB kamu kurumlarında kamu iç mali kontrolünün geliştirilmesinde kullanılan uluslararası 

standartlar; “Kamu Sektöründe İç Kontrolün Geliştirilmesi için INTOSAI Rehberi” ve 

“Avrupa’da İç Denetim Hakkında ECIIA Pozisyon Belgesi”dir. Avrupa Sayıştaylar Birliği 

INTOSAI rehberinin giriş kısmında metodolojinin COSO “İç Kontrol Standartları 

Çerçevesi”nin gözden geçirilmiş hali olduğu belirtilmektedir. 

Şekil 1’de yer verdiğimiz COSO küpünde, kurumun ulaşmaya çalıştığı hedefleri ve 

bunlara ulaşmak için nelere ihtiyaç duyduğunu gösteren bileşenler arasındaki ilişki açıkça 

gösterilmektedir.  

 Üç hedef kategorisi- faaliyetler, mali raporlama ve uyum- küpün üst kısmında 

dikey sütunlarla gösterilmiştir.  

 İç kontrolün beş unsuru küpün ön kısmında yatay satırlarla gösterilmiştir.  

 İç kontrolün ilişkili olduğu, kurumun tümü, birim ve faaliyetleri, matrissin üçüncü 

boyutunda gösterilmiştir. Kontrol ortamı diğer bileşenler için bir temel oluşturur 

ve bu yüzden küpün ön yüzünün en alt parçasını oluşturur. Bir üstünde ise 
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hedeflere ulaşmak ile ilgili risklerin belirlenmesi ve analizi yani risk 

değerlendirme bileşeni yer almaktadır. Üçüncü bileşen risklerin yönetimi için 

belirlenen kontrol faaliyetleridir. Bilgi ve iletişim ise kurum içerisinde işlerin 

yürütülmesini ve kontrol edilmesini mümkün kılan bilginin etkin bir şekilde elde 

edilmesinin, paylaşılmasının ve etkili bir iletişim sisteminin sağlanmasıdır. Son 

unsur en üstte yer alan izleme de sistemin zaman içerisindeki performansını 

değerlendiren bir süreçtir. Tüm bu bileşenler arasında değişen koşullara dinamik 

olarak tepki veren, bütünleşik bir sistem oluşturan bağlantı vardır. 

 

Şekil 1. COSO Küpü 

 

 

Şekil 2’de yer verdiğimiz COSO piramidi ise iç kontrol unsurlarının birbirleriyle 

ilişkisini gösterir. Kontrol ortamı temelde yer alır, kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirme 

yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanır. 
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Şekil 2. COSO Piramidi 

 

2.2.  İç Kontrolün Amacı  

      Kamu idarelerinde tesis edilen ve uygulanan iç kontrolün amaçları 5018 sayılı 

Kanunun 56’ncı maddesi ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü 

maddesinde sayılmıştır.  Anılan maddelere göre iç kontrolün amaçları;  

i. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini,  

ii. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesini,  

iii. Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  

iv. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini,  

v. 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.  
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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 sağlamaktır.  

 

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 edilmez. 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 malî yönetim ve kontrol sistemleri; üst yönetim, harcama birimleri, muhasebe 

hizmetleri, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri üzerine bina edilmiştir. 

 

2.3. Kamu İç Kontrol Standartları 

Birçok ülkede uluslararası 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 uluslararası kabul görmüş iç kontrol 

standartları dikkate alınacaktır. COSO tarafından çıkarılan İç Kontrol Bütüncül Çerçevesi 

isimli çalışmada iç kontrol standartları belirlenmiştir. Avrupa Komisyonu da, AB 

kurumlarında uygulanmak üzere 2000 yılında başladığı iç kontrol standardı çalışmalarını 

her yıl güncelleştirmek suretiyle tamamlayarak (24) iç kontrol standardı yayımlamıştır.  

Ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi 

çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı 5018 

sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda hükme bağlanmıştır. 

Kamu idareleri, malî ve malî 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 belirlenebilecektir. İç kontrol uygulamalarında kamu iç 
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kontrol standartlarına uyulup uyulmadığı merkezi uyumlaştırma görevi bağlamında Hazine 

ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenip değerlendirilecektir. 

2.4. İç Kontrolün Temel İlkeleri 

2.4.1. 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 Malî Kontrole 

İlişkin Usul ve Esasların 6’ncı maddesi ile belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.  

i. İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 

ii. İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.  

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

iv. İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.  

v. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler 

belirlenir.  

vi. İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap 

verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.  

 

Yukarıda sayılan iç kontrolün temel ilkeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

2.4.1.1.   Yönetim Sorumluluğu 

                İç kontrol sorumluluğu yönetime aittir. Kontrol faaliyetleri yönetimin sorumluluğu 

çerçevesinde yürütülür. Yönetim sorumluluğu ilkesi 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 
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oluşturulabilmesi için üst yöneticilerle diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve 

sorumluluklar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.  

COSO modeline göre iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasına, 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 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 zorundadırlar. İdarenin amaç ve hedeflerine aykırı bir durumu tespit 

ettiklerinde ilgili mercie bildirmek mecburiyetindedirler. 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. 
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2.4.1.2.  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 birisidir. 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. 

2.4.1.3. İç Kontrolde Sorumluluk 

                İç kontrolde sorumluluk ilkesi işlem sürecinde yer alan tüm görevlileri 

kapsamaktadır. 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 artırır. Yoksa iç kontrole ilişkin 

sorumluluk, süreçte yer alan tek bir görevliye yüklense istenilen etkinliğin sağlanması 

mümkün olamaz. 

 5018 sayılı yasa uyarınca; iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk bakımından görev 

tanımları şunlardır:  

i. Üst Yönetici: İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetim altında 

bulundurulması.  

ii. Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari-mali karar ve 

işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün isleyişinin temin edilmesi.  
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iii. Mali Hizmetler Müdürü: İç kontrol sisteminin kurulması ve standartların 

uygulanması çalışmalarında teknik destek ve koordinasyon ile ön mali kontrol 

hizmetlerinin yapılması.  

iv. Muhasebe Yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara 

uygunluğunu ve saydamlığın sağlanması. 

v. Gerçekleştirme Görevlileri: İç kontrolün uygulaması.  

vi. Personel: İç kontrolü yaşama geçirilmesi, işlemlerin yürütülmesi, gözden 

geçirilmesi ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi.  

2.4.1.4. Kapsam Bakımından İç Kontrol 

                İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsamaktadır. İç kontrolün sadece mali 

işlem ve kararlarla sınırlandırılması bu ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Uluslararası 

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 kontrol olarak algılamak ve uygulamak doğru değildir. Ön mali kontrol belli başlı bazı 

mali karar ve 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.  

2.5. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler 

2.5.1. 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. 
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2.5.2. Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

          İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların, iç kontrole ilişkin yetki ve 

sorumlulukların belirtildiği 8’inci 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 tarafından 

yapılmaktadır.  

2.5.2.1. Yönetimin Değerlendirilmesi 

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. 

2.5.2.2. İç Denetçilerin Değerlendirilmesi    

   İç denetim; idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle birlikte 

mali ve diğer  kontroller bütün olmak üzere iç kontroller 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. Diğer bir deyişle 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. 
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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. 

2.5.2.3. Dış Denetçilerin Değerlendirilmesi 

   Diğer bir 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, 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.  

2.5.3. Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

Ulusal düzeyde iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi görevi Hazine ve Maliye 

Bakanlığı bünyesinde görev yapan merkezi uyumlaştırma birimine aittir. Söz konusu birim 

“ İç Kontrole İlişkin Merkezi Uyumlaştırma Görevi” başlıklı bölümde açıklanan görevlerini 

yaparak idarelerin iç kontrol sistemlerini izlemekte, değerlendirmekte ve alınması gereken 

önlemleri belirlemektedir. İyi uygulama örneklerini diğer kamu idarelerine 

yaygınlaştırmakta ve gereken durumlarda mevzuat değişikliğine gitmektedir.  
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2.6. 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 malî yönetim ilkelerinin dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu ilkeleri aşağıda açıklayacağız;  

2.6.1. 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. 

2.6.2. Saydamlık  

Saydamlık (mali saydamlık); her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında 

bilgilendirilmesidir. Bu amaçla; 

i. Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 

ii. Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar 

ile bütçenin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve 

uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

iii. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibariyle 

kamuoyuna açıklanması, 

iv. Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş 

muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması 

zorunludur.  
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Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin 

alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından izlenmektedir. Bu bağlamda mali saydamlık ile 

 Tüm gelir ve giderlerin bütçede 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 alanlar ile bu alanlarda meydana gelen sonuçlar 

hakkında kamuoyunu bilgilendirir ve idari hiyerarşide kimin hangi sonuçlardan sorumlu 

olduğunu ortaya koyar. Saydamlık, kamu kaynaklarının kullanımında bürokrasideki 

davranışları etkiler. Böylece kaynak dağılımının etkinliğini 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 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. Bunlar; 

i. 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. 
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ii. Bilgilerin kamuya açık olması, 

Hükümet, bütçe içi ve dışı faaliyetleri hakkında mali riskleri de içerecek şekilde 

kamuoyuna düzenli aralıklarla bilgi vermelidir.  

iii. Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerini açık olması,   

Bütçe metni, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi ve bütçenin 

dayandırıldığı politikaları içermelidir. Bütçe verileri politik analiz yapmayı 

kolaylaştırmalı ve sorumluluğu arttıracak şekilde sınıflandırılmalıdır.  

iv. Denetim ve istatistiki veri yayımlamanın bağımsız olması şeklinde sıralanmıştır. 

Mali bilgiler hem kamuoyuna açık olmalı hem de bağımsız bir denetim organı 

tarafından denetlenmelidir.  

2.6.3. Hesap Verebilirlik 

Mali yönden hesap verebilirliği ifade eden hesap verme sorumluluğu, her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve kullanılması 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 kılınmış mercilere hesap vermek zorunda 

olmasıdır.   

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 sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine 

getirilip getirilmediğini değerlendirme imkanı doğmaktadır.  
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Hesap verme sorumluluğunun üç boyutu vardır. Bunlar; 

i. Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu: Yürütmenin parlamentoya karşı 

olan sorumluluğudur ki Bakanların sorumluluğu buraya girmektedir. 

ii.  İdari ve Mali Hesap Verme Sorumluluğu: Kamu yöneticilerinin bağlı ya 

da ilişkili olduğu bakanlarına ve üst amirlerine karşı sorumluluğudur. 

iii. 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. “İç Kontrole 

İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar” başlıklı bölümde detaylı olarak açıklanacağı için 

burada yalnızca kamu kaynağının elde edilmesinde görevli olanların hesap verme 

sorumluluğuna değinilmiştir. 

2.6.4. Ekonomiklik 

Ekonomiklik kavramını; bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak 

için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirme olarak tanımlamamız mümkündür. 

2.6.5. Etkinlik 

Etkinlik kavramı; kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını 

maksimize etmektir.  

2.6.6. Etkililik 

Etkililik kavramı; bir faaliyetin planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi, 

hedefe ulaşma derecesi ve yerindeliğini ifade etmektedir.  
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2.7. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları 

İç kontrol standartlarını oluşturan birçok ülke örnek olarak COSO modelini 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 

uluslararası kabul görmüş iç kontrol model ve standartlarının esas alındığı görülmektedir. 

Ülkemizde uygulamaya konulan iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıda başlıklar 

halinde açıklanmıştır. 

2.7.1. Kontrol Ortamı  

Kontrol ortamı, bir kuruluştaki yönetimin kurum içi kontrolün önem ve mahiyetine 

ilişkin bakış açısı, tutum ve davranışlarını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle kontrol ortamı, 

iç kontrole ilişkin havayı ifade eden bir unsurdur. 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.  

 Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların 

uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin 

performansının değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

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

bir şekilde belirlenmesi zorunludur. 

 

 

 



      

 

 
26 

Kontrol ortamı iç kontrolün en önemli unsurlarındandır. Etkin bir iç kontrol sürecinin 

tasarlanması ve uygulanabilmesi için kontrole bakışın pozitif olması, kontrol faaliyetlerinin 

desteklenmesi ve benimsenmesi gereklidir. Bunun için de kurumların üst yöneticilerine 

büyük görev düşmektedir. Bu görev ifa edilirken kurumun alt kademe yöneticileri ile diğer 

çalışanlarının da katkısı gerçekleştirilmelidir. Kısaca, uluslararası 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 birimi ile iyi ilişkiler, 

 Bütçe sistemi,  

 Yönetim raporlama sistemi, 

 Muhasebe ve finansal kontrol süreçleridir. 

 

Kurum içi kontrolün yürütülmesinde kontrol ortamını etkileyen faktörlerin izlenmesi 

ve gözlenmesi önem arz etmektedir. Bunun için yönetimin gerekli tedbirleri alması ve 

uygulaması gerekmektedir. 
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2.7.2. Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak 

gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdarelerin, stratejik planda ve 

performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için iç ve dış nedenlerden 

kaynaklanan riskleri değerlendirmeleri gerekmektedir. 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 değerlendirmesi, 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 şeklinde tezahür eder. 

2.7.3. 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. 
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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 Hazine ve 

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 

gereklidir.  

Kontrol faaliyetleri bir kurumun her kademesinde ve tüm faaliyet ve fonksiyonlarına 

yönelik oluşturulur. Uluslararası 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 manuel veya dijital ortamda başka aktiviteler eklenebilir. 

2.7.4. 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.  
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Ayrıca, kurum içinde etkin bir iletişim ağının kurulması gereklidir. Bunun için kurum 

içi sözlü veya yazılı iletişim kanalları açık olmalı, yatay ve dikey bilgi akışları sağlanmalıdır. 

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 ederek yeni sistemin öngördüğü 

yaklaşım ve yöntemleri benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir. 

2.7.5. İzleme 

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 etmektedir. 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 Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacak izleme ve değerlendirmeler 

ile Sayıştay tarafından yapılan değerlendirmelerden meydana gelmektedir. Tüm bu izleme 

ve değerlendirmeler iç kontrol sisteminin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

 



      

 

 
30 

2.8. İç Kontrol Mevzuatı  

İç kontrol konusunda çok güçlü bir mevzuat alt yapısı 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 İç 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 26226 sayılı Resmi Gazete)  

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi 

Gazete)  

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (04.02.2009 tarih, 

www.bumko.gov.tr)  

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (02.12.2013 tarih, 

www.bımko.gov.tr) 

 

 

 

http://www.bumko.gov.tr/
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2.9. 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, malî bilgi ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 

bütünü” şeklinde tanımlanmıştır.  

Diğer taraftan, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemi, söz konusu 

Kanun’un 57.maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama 

birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu hükme 

bağlanarak, iç kontrolün kapsamı da ortaya konulmuştur.  

Kanun’un 11.maddesi incelendiğinde de malî 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, malî 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, “malî 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 biriminin sorumluluğunda olmakla 

birlikte, harcama birimlerinin de bu süreçte oldukça önemli görev ve fonksiyonları bul 
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Tablo 1. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Üst Yönetici Rehberi, 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/05/3666ustyonpdf.pdf (Erişim Tarihi: 19.11.2019) 

 

 

 

GÖREVLİLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 
 
 
 
 

Üst Yönetici 
 

 
*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 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 birim faaliyet raporlarına 
eklenmesi  
 

 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
(Stratejik Yönetim 

Şefliği) 

*İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapma ve 
bilgilendirme faaliyetinin yürütülmesi,  
*İç kontrolün 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 sorumludur.  

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/05/3666ustyonpdf.pdf
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Ayrıca, iç kontrole ilişkin, 5018 sayılı Kanun’un 55.maddesinde, malî yönetim ve iç 

kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç 

denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Mali 

Hizmetler Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Bilgi İşlem 

Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İşletme ve İştirakler Müdürü) 

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, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı 

Resmi Gazetede 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 belirlenecek ve üst yönetici 
onayını izleyen 10 işgünü içinde Hazine ve 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 31.12.2014 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu 
çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, 
idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.  

Diğer taraftan, 26.5.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî 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.”  

Tebliğ’de iç kontrolün kamu idarelerinde kurulması ve geliştirilmesine yönelik 

yöntem, süreç ve sistem konusunda da belirlemeler yapılmıştır. 
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Şekil 3. Kamu 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. Belediyemizin İç Kontrol Süreci 

3.1.  İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Süreci 

İç kontrol, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans 

programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve 

usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında 

yeterli güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak yukarıda tanımlanmıştı. Bu açıdan 

bakıldığında, iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, mevzuatın beklentilerinin 

karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, idarenin faaliyetlerine değer katan 

yönetim araçlarının geliştirilmesi fırsatı olarak değerlendirilmektedir. 

İç kontrole yönelik bu çalışmalarla ilgili olarak öncelikle bir iş programı ve çalışma 

takvimi belirlenmiş, çalışmalar bu program dâhilinde yürütülmüştür. Bu kapsam içinde 

sürecin yönetimi ve çalışmaların teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla Stratejik Yönetim 

Şefliği teknik destek sağlamıştır. 

Bayrampaşa Belediyesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çalışma Grubunun 

gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin iş akışlarını aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.  

 

Şekil 4. İç Kontrol Çalışmaları Akış Şeması 

 

 

 

 

  

SORUNLARIN BELİRLENMESİ  

 

BUGÜN  

 

SONRA 

SORUNLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

FAALİYET TEMELİNDE MATRİSİN DOLDURULMASI 

İÇ KONTROLE İLİŞKİN YAPININ ETKİN İŞLEMESİ İÇİN 

KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
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3.2.  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

Bayrampaşa Belediyesi, İç Kontrol Eylem Planının başarılı bir şekilde hazırlanması 

için 12.11.2019 tarihinde yayımlanan iç genelgede İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı Hazırlama grubu oluşturulmuştur.  

Tablo 2. 

2020-2021 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

 

Ayrıca İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu olarak da aşağıda tabloda isimleri ve 

görev unvanlarıyla birlikte belirtilen kişiler seçilmiştir.  Sözü edilen görev, eylem planında 

yer alan izleme çalışmaları ile sınırlı olup, eylem planıyla belirlenen faaliyetlerin başarılı bir 

şekilde gerçekleşmelerini takip edecektir. 

Tablo 3.  

2020-2021 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

 

Sıra No Adı Soyadı Görevi 

1 Fatih ALYAKUT Destek Hizmetleri Müdürü 

2 Volkan TEMEŞ Emlak İstimlak Müdürü 

3 Vedat AY Yazı İşleri Müdürü 

4 Kotan TAŞAN Fen İşleri Müdürü 

5 Dursun DEMİREL Temizlik İşleri Müdürü 

6 Hüseyin BALKAN Park ve Bahçeler Müdürü 

7 Cumhur AYDIN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

Sıra No Adı Soyadı Görevi 

1 Ahmet TÜFEKÇİ Belediye 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 



      

 

 
37 

3.3. Eylem Planı Hazırlama Sürecinde Yürütülen Çalışmalar ve Çalıştaylar  

     Başkanlık Makamının oluru ile 12/11/2019 tarihinde yayımlanan iç genelde; İç 

Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 15/11/2019-12/12/2019 tarihleri arasında 5 

adet çalıştay yaparak 2020-2021 yılları İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu raporunu İç 

Kontrol Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülmek üzere kurula 

gönderilmiştir.   

12/12/2019 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından yapılan 

çalıştay sonunda eylem planı kabul edilmiş olup 2020-2021 yılları İç Kontrol Eylem Planı 

taslağımız Başkanlık Makamınca onaylandıktan sonra bir ay içerisinde Hazine ve 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 dönük 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 periyodik aralıklarla 

faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği sorgulanacaktır. İzleme, yönetime yardımcı olan 

sistemli bir faaliyet olduğundan, raporlama izleme faaliyetinin temel aracı olarak 

görülecektir. Dolayısıyla, izleme çalışmaları sonrasında, objektif raporlar veya tutanaklar 

oluşturulacak, ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da 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.  
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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 planın 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 hali hazırda toplanmıyorsa nasıl 

ve ne sıklıkla kim tarafından temin edileceği, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi 

hususların mutlaka incelenmesi ve cevaplanması gerekir 
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4. Bayrampaşa Belediyesi İç Kontrol Grubu Görev ve  Sorumlulukları  

Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  
 
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bayrampaşa Belediyesi’nin stratejik 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 İç Kontrol Grubunun çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam   
 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Bayrampaşa Belediyesi dâhilinde oluşturulan İç Kontrol Grubunun 

çalışma ilkelerine, görev, yetki ve sorumluluklarına, ilgili konularda belediye personelinin 

sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.   

 
Dayanak        

Madde 3- (1)  Bu yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna 

bağlı İkincil ve Üçüncül Düzey mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen; 
a) Belediye: Bayrampaşa Belediyesi’ni, 

b)Başkan: İç Kontrol Grubu Başkanını, 

c) İzleme ve Yönlendirme Kurulu: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu, 

ç) Eylem Planı Hazırlama Grubu: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama 

Grubunu, 

d)  İdare Risk Koordinatörü: İdarenin risk yönetim süreçlerinin uygulanması konusunda üst 

yöneticiye karşı sorumlu olan görevliyi, 

e)  Birim Risk Koordinatörü: Birimin risk yönetim süreçlerinin uygulanması konusunda 

sorumlu olan görevliyi, 

f) Alt Birim Risk Koordinatörü: İdarelerdeki birimlerin, alt birimlerinin (alt birim bulunması 

veya risklerin bu düzeyde yönetilmesinin uygun görülmesi halinde) risk yönetim 
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faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olan birim yetkilisi tarafından belirlenen 

görevliyi ifade eder.   

g)  İç Kontrol Birim Sorumlusu: Harcama birimlerinde iç kontrol faaliyetlerinin 

koordinasyonundan sorumlu olan görevliyi ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İç Kontrol Grubu Genel Çalışma İlkeleri 
 

 

Madde 5- (1) İç Kontrol Grubu’nun Genel Çalışma İlkeleri şunlardır, 

 

a) Etkin bir kontrol oluşturma kapsamında iç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu 

çerçevesinde yürütülür. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, 

uygun bir şekilde yürütülmesinin gözetilmesi ve belgelendirilmesi de dâhil olmak üzere iç 

kontrol sistemini içine alan Belediyenin iç kontrol faaliyetlerinden üst yönetim sorumludur. 

b) İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, Belediyenin organizasyon yapısını, işleyişini, 

görev yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan ve Belediye çalışanlarının 

tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. Tüm faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen 

bir yönetim yaklaşımı ve eylemler bütünü olarak ele alınır. Bu nedenle bütün birimlerdeki 

mali ve mali olmayan her türlü faaliyet ile Belediyenin eylem ve işlemleri iç kontrolün 

kapsamına dâhildir. 

c) İç kontrol Sistemi çalışma esasları arasında işlem ve faaliyetlerdeki hataları bulmak ile 

birlikte belirlenen amaçlara ulaşmada etkisiz ve gereksiz faaliyetleri de belirler. İç kontrol 

bütün Belediye personelini içine alır, her bir personel görev tanımı çerçevesinde kendisine 

verilen iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek 

zorundadır. 

ç)  İç Kontrol Grubu çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütür; dürüstlük, 

şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, performansa dayalı yönetim ilkelerini 

esas alır. 

d) Yönetim ve süreçlerin belirlenmesinde “risk esaslı” bir yaklaşımla yasal ve idari yapı, 

personel ve mali durumun Belediye’ye özgü koşulları göz önünde bulundurulur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İç Kontrol Grubu Üyeleri ve Görevleri 

 
 
İç Kontrol Grubu Üyeleri 
 

Madde 6- (1)  Bayrampaşa Belediyesi’ne bağlı olarak çalışan İç kontrol grubu üyeleri İç Kontrol 

Grubu Başkanı,  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Hazırlama Grubu, İdare Risk Koordinatörü, Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim 

Risk Koordinatörü’nden oluşur.  

 

İç Kontrol Grubu Üyelerinin Görevleri 
 
İç Kontrol Grubu Başkanının Görevleri 
 
Madde 7- (1) İç Kontrol Grubunun Başkanlığı, Bayrampaşa Belediyesi Başkanı veya 

görevlendireceği ilgili Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür. Başkanın görevleri arasında şunlar 

yer almaktadır: 

 

a)  Mevcut iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için 

yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktı veya sonuçların (yönetmelik taslağı, 

tebliğ, genelge, yönerge, talimat, şema, rapor, çizelge, eğitim programı, eğitim materyali, 

eğitim faaliyeti, rehber, bülten, broşür, el kitabı, yazılım, kontrol listeleri, vb.) 

uygulanmasını sağlamak, 

b)  Belediyenin misyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, gelir, gider ve varlıklarının 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kötüye kullanım, usulsüzlük ve 

yolsuzlukların önlenmesi, mali bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması, 

faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması için gerekli olan faaliyetleri belirlemek, 

gereken önlemleri almak, 

c)  Belediye faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek 

iç ve dış risklerin değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı eylem planlarının 

oluşturulmasını sağlamak ve onaylamak, 

ç)  Toplantılara başkanlık etmek, 

d)  İç Kontrol Grubu faaliyetleri ile ilgili toplantı tutanaklarını, raporları ve eylem planlarını 

kabul etmek ve değerlendirmek, toplantı kararlarının yürürlüğe koyulması için gerekli 

çalışmaları başlatmak. 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun Görevleri  
 
Madde 8- (1) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu; Başkan Yardımcısı başkanlığında ve 

görevlendirilmiş harcama birim yöneticilerinden oluşur. Kurul; standartlar ve hazırlanan eylem 
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planları çerçevesinde, iç kontrol sistemini izlemek, geliştirmek, uyumlaştırmak ve koordine etmek 

üzere aşağıdaki görevleri yürütür; 

a) Standartlara uyum eylem planlarının hazırlanması ve/veya revize edilmesi konularında, 

Belediyemiz politika ve uygulamalarına yol göstermek amacıyla danışmanlık yapmak ve 

üst yöneticiye sunmak. 

b) Gerekli gördüğü durumlarda komisyonlar ve/veya çalışma grupları oluşturmak. 

c) Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlu alanlarını saptamak ve bu sorun alanlarına ilişkin 

çözüm önerilerini geliştirmek.  

ç)  Standartlara ilişkin eylemlerin uygulanmasında sorumluluk üstlenmesi gereken birimleri 

belirlemek ve bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak. 

d) Standartlara ilişkin eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik somut çıktıları 

saptamak.    

e) İç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürleri oluşturarak üst 

yönetici onayına sunmak. 

f) Her yıl Temmuz ayında izleme toplantısı düzenleyerek eylem planlarının gerçekleşme 

durumlarını tespit etmek ve sonuçları üst yöneticiye raporlamak. 

g) Her yıl Ocak ayında iç kontrol sistemi değerlendirme raporunu, gündemine almak ve 

görüşüyle birlikte üst yöneticinin bilgisine sunmak. 

ğ)  İç kontrolün kurumsal işleyişe katacağı faydanın tüm personelce benimsenmesini 

sağlamak. 

h) İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması için eğitim, toplantı, seminer 

vb. etkinliklerin yapılmasını sağlamak. 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun Görevleri 
 
Madde 9- (1)  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama grubu harcama 

birimlerindeki yönetici veya hiyerarşik olarak harcama yetkilisine en yakın düzeydeki 

temsilcilerden oluşmaktadır. Görevleri ise şunlardır;  

 

a) İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu, Belediyemizdeki mevcut 

durum ile 5018 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit eden, 

karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlar. 

b) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 5018 Sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne, Kamu İç 

Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberine uygun olarak Belediyemiz görev 

alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlerle, yasal ve idari yapımız, 

personel ve mali durumlarımız gibi her bir birimin kendine özgü koşulları dikkate alınarak 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı’nı hazırlar. 

c) Eylem planı taslağı hazırlanırken çalıştaya görüş bildirir.  

ç)  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı’nı İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu’na görüş bildirerek üst yöneticiye suna 
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İdare Risk Koordinatörü 

Madde 10-  

a) Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörlerini toplantıya çağırır. 

b) Her bir Birim Risk Koordinatörü tarafından raporlanan birim risklerinden yola çıkarak 

konsolide risk raporunu hazırlar; bu raporu belirlenen dönemlerde İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu ve üst yöneticiye gönderir. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken 

önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar. 

c) Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na raporlar. 

ç)  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin 

Birim Risk Koordinatörü’ne gerekli bildirim sağlar ve idarenin risk yönetim süreçlerinin 

tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır. 

Birim Risk Koordinatörü 
Madde 11- 
 
a) Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik 

sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak 

faaliyetleriyle eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.  

b) Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek 

periyotlarla gözden geçirir (Aylık, 3 Aylık vb.) ve birim yöneticisinin de onayını alarak 

İdare Risk Koordinatörü’ne raporlar.  

c) Alt Birim Risk Koordinatörlerinin raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler, mevcut 

risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun 

görüşünü ele alarak İdare Risk Koordinatörü’ne raporlar. 

ç)  Yıllık olarak daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek riskleri iyi 

yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İdare Risk Koordinatörü’ne sunar.  

 

d) İdare Risk Koordinatörü ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun görüşleri, 

tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda Alt Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim 

sağlar. 

e) Risk yönetimi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder. 
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Alt Birim Risk Koordinatörü 

Madde 12- 

a) Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden 

geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder. 

b) İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen 

risklerin, risk puanı, değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini 

Birim Risk Koordinatörünün belirlediği periyotlar ile Birim Risk Koordinatörüne raporlar.  

c) İdare Risk Koordinatörü tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.  

İç Kontrol Birim Sorumlusu 

Madde 13- 

a) İç Kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 

b) Bayrampaşa Belediyesi’nin görev alanına dâhil olan konularda İç Kontrol sisteminin 

oluşturulması projesi çalışmalarına katılmak.  

c) İç Kontrol sistemini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin analizini yapmak. 

ç)  İç Kontrol çalışma programlarının verimlilik ve etkinlik analizlerini yapmak; çalışma 

yöntemlerinin verimli ve düzenli hale getirilmesi için uygulanması gereken esas ve ilkeleri 

tespit etmek.  

d)  Belediyemiz bünyesinde iç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat) 

kullanımı, kontrolü, takibi, güncelleştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. 

e)  Performans Programı ve Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı 

engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarına katılmak. 

f)  Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon vb. çalışma gruplarında 

yer almak. 

g) Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde ise konuya ilişkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

ğ) Birimde yapılan işlerin Bayrampaşa Belediyesi’nin misyon, vizyon ve temel değerlerine 

uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmalarını yürütmek. 

h)  Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 

oluşturmak ve düzenini sağlamak. 
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ı)  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

i) Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.  

j) Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler  

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 14-(1) Bu yönergede yer almayan hususlarda, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde işlem tesis edilir. 

Yürürlük 

Madde 15- (1) Bu yönerge Belediye Başkanı’nın onayından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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5. 2020-2021 İç Kontrol Eylem Planı  

KONTROL ORTAMI 

STANDART KODU STANDART/GENEL ŞART 

KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 

KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. 

Mevcut Durum: 
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.  

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

1.1.1. 
Strateji Geliştirime Birimlerinin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesi gereği 
"Stratejik Yönetim Şefliği" kurulacaktır.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 01/01/2020 
Yeni Birim 
Kurulması 

İç kontrol bilinç 
düzeyini arttırmak 

hedeflenmiştir. 

1.1.2. 
İç Kontrol Hakkında Farkındalık Eğitimini de 

kapsayacak düzeyde İç Kontrol Öz Değerlendirme 
Yöntemleri Eğitimi verilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
01/01/2020 Katılımcı Listesi 

İç kontrol bilinç 
düzeyini arttırmak 

hedeflenmiştir. 

1.1.3.  
İç Kontrol çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmaları 
içeren bir ilerleme raporunun düzenli olarak bu 

kurula iletilmesi sağlanacaktır.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü  

Tüm Birimler Yılda 2 Kez 
İzleme 

Çalışmalarının 
raporlanması 

İç kontrol bilinç 
düzeyini arttırmak 

hedeflenmiştir. 

1.1.4.  
Harcama birimleri için Eylem Planının tanıtılması ve 
beklentilerin ortaya konulması amaçlı bilgilendirme 

toplantısı yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Her Yıl 
Toplantı 

tutanakları 

İç kontrol bilinç 
düzeyini arttırmak 

hedeflenmiştir. 
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1.1.5. 
Ortak portalda yer alan iç kontrol linki 

güncellenerek iç kontrol çıktıları yayınlanacaktır. 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Sürekli Ortak Portal  

İç kontrol çıktıları 
ortak portaldan 
yayınlanacaktır. 

KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 01/02/2020 

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 01/02/2020 
Anket ve 

Değerlendirme 
Raporu 

İç kontrol sisteminin 
tüm birim personeli 

tarafından 
sahiplenilmesini 

sağlamak. 

1.2.3.  

 
 
 

Yönetişim ilkeleri belirlenerek, bir iç genelge ile tüm 
birimlere duyurulacaktır. Yayımlanan bu genelgeyle, 

iyi yönetişim ilkelerinin Belediyede uygulanması 
için, birimler arası ve birim içi toplantıların sistemli 
yapılması ve standartlar geliştirilmesi sağlanacaktır 

 
 
. 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü ve 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 31/05/2021 

İç Genelge ve 
Bilgilendirme ve 
Değerlendirme 

Toplantıları  

İç kontrol bilinç 
düzeyini arttırmak 

hedeflenmiştir. 
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KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

1.3.1.  

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5 ile 22. 

maddeleri arasında sayılan 18 " Etik Davranış 
İlkeleri" personel tarafından bilinmesi amacıyla, etik 

komisyonu tarafından toplantı yapılacaktır.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 02/03/2020 

Toplantı 
Tutanakları 

 
Etik mevzuatının tüm 
personel tarafından 

billinmesi ve 
farkındalık 
yaratılması 

sağlanacaktır. 
 

1.3.2. 
Hazırlanacak bir iç genelge ile etik komisyonunun 

işleyişi, görevleri ve üyelerinin iletişim bilgileri 
hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 16/03/2020 İç Genelge 

Etik Komisyonu 
güncellenecektir. 

1.3.3. 

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 16/03/2020 

Kamu Görevlileri 
Etik Rehberi 

 
 

Etik mevzuatının tüm 
birimlerce bilinmesi 

ve farkındalık 
yaratılması 

sağlanacaktır. 
 
 

1.3.4. 
 Kurumumuzun etik kuralları gözden geçirilerek 
ortak portaldan (Destek.com) yayınlanacaktır. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Ortak Portal 

 
 

Etik kurallar ve etik 
çıktıları ortak 

portaldan 
yayınlanacaktır. 
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KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. 

Mevcut Durum: 

2020-2024 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. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

1.4.1. 
Kurumumuz, uzun süredir dönemsel olarak 
hazırladığı birçok 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. 

1.4.2. 
Mahalli idarelerde performans esaslı bütçe 

hazırlama ilkeleri konulu eğitim düzenlenecektir. 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 30/09/2020 

Eğitim 
Tutanakları  

Bütçe hazırlık 
sürecinde mevzuata 

uygunluk 
sağlanacaktır. 

KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 

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

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

1.5.1. 

Kamu Hizmet Standartları Tablosu hakkında bir iç 
genelge yayımlanarak, konu hakkında mevzuat 
bilgilendirmesi ve standartların güncellenmesi 

sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli İç Genelge 

Kamu Hizmet 
Standartları 
intranetten 

yayınlanacaktır. 
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1.5.2. 
Belediye binası içinde ve halkın yoğun olarak 

bulunduğu yerlere dilek/şikâyet kutusu 
konulacaktır. 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

Dilek-Şikâyet 
Kutusu 

Hizmetlere ilişkin 
öneri ve taleplerin 
tespiti yapılacaktır. 

1.5.3. 
Personel ve vatandaşlara 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 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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 Anti virüs programları ile gerekli ve yeterli tedbir alınmaktadır. 

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. 

1.6.3. 
Zabıta Görev, Yetki ve Sorumlulukları konulu eğitim 

verilecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Zabıta 
Müdürlüğü 

26/02/2021 
Eğitim 

Tutanakları  

Zabıta görev ve 
sorumlulukları 
belirlenecektir.  
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1.6.4. 
Belediye bünyesinde bulunan müdürlük, şeflik ve 

servislerin arşiv işlemlerinin mevzuata uygun 
yapılması sağlanacaktır. 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Doküman Kayıt 

Formu 

Arşivlemenin sistemli 
bir şekilde yapılması 

sağlanacaktır.  

KOS 2 
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. 

KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 

Mevcut Durum: 
2020-2024 Bayrampaşa Belediyesi Stratejik Planı'nda kurumumuzun misyon ve vizyonu belirlenmiş olup, web sitesinde kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. Ancak ilgili personeller dışında diğer personellere duyurulma konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

2.1.1. 
İdaremizin misyonu ve vizyonu kurum içi ortak 

portal ortamında yayınlanacaktır. 
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 02/03/2020 Ortak Portal  

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

Mevcut Durum: 
Belediyemiz Müdürlüklerinin tamamına ait çalışma ve görev yönetmelikleri mevcut olup, kurum web sitesinde ve intranette yayınlanmamaktadır. 

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

web sitesi ve ortak portalda yayınlanacaktır. 
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Web Sitesi ve 
Ortak Portal 

Güncellemesi 

Görev ve çalışma 
yönetmelikleri kolay 
ulaşılabilir olacaktır. 

2.2.3. 
Belediyemizin misyon ve vizyonunun personel 
tarafından benimsenmesi için hizmet içi eğitim 

düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 01/04/2020 Hizmet içi Eğitim 

Belediyemizin 
misyonunun ve 

vizyonunun 
benimsenmesi 
sağlanacaktır.  

KOS 2.3 
İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve 
personele bildirilmelidir. 

Mevcut Durum: 
Görev tanımları hazırlanırken birimlerdeki iş yükü ve görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklar göz önüne alınarak Görev Dağılım Çizelgeleri 

hazırlanmıştır. Ancak mevcut durumun güncellenmesi gerekmektedir.  

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

2.3.1. 
Tüm belediye personelinin İş/Görev formuna göre 

görevleri revize edilecektir. 

 
 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
 

Tüm Birimler 03/02/2020 Görev Tanımı  
Personelin görev 

tanımları 
güncellenecektir. 
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KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. 

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

sürekli bir eylem öngörülmüştür. 

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

Mevcut Durum: 
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. 

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

Mevcut Durum: Kurumumuz birimlerinin faaliyetlerinin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin yazılı prosedürler belirlenmemiştir. 
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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. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 30/04/2020 
Eğitim 

Tutanakları  

Hassas görevlere 
ilişkin yeterli bilgi 

paylaşımı 
yapılacaktır. 

2.6.2. 

Hassas görev tanımları Hazine ve Maliye 
Bakanlığının belirlediği standartlara uygun olarak 
belirlenecek ve ''Birim Hassas Görevler Envanteri'' 

oluşturulacaktır. 

İç Kontrol Birim 
Sorumluları ve 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 30/04/2020 
Birim Hassas 

Görevler 
Envanteri 

Bütün birimlerin 
hassas görevleri ve 
bu görevlere ilişkin 

prosedürler 
belirlenecektir.  

2.6.3. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının hazırladığı broşür doğrultusunda idare 
hassas görev broşürü güncellenecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 15/05/2020 Hassas Görevler 
Hassas görev 

broşürleri 
hazırlanacaktır.  

KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 30/05/2020 
Görev Sonuç 

Takip 
Mekanizması 

Hiyerarşik kontrolde 
etkinlik 

sağlanacaktır. 

2.7.2 
Müdürlükler kendi içlerinde aylık ilerleme 

toplantıları yapacaktır. 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Ayda 1 Kez 

Toplantı 
Tutanakları 

İlerleme 
toplantılarının 

etkinliği 
sağlanacaktır. 
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2.7.3. 

Belediye birim faaliyetlerindeki iş ve işlemlerin 
sonucunu izlemeye yönelik her düzeydeki 

yöneticinin bir önceki süreci kontrol etmesi 
sağlanacaktır. Bu amaçla süreç kontrolü için tüm 

müdürlüklerde mali işlemlere yönelik iş akış 
şemaları güncellenecektir.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Yılda 1 Kez 
İş Akış Şemaları 

Çıktıları 

İş Akış Şemalarının 
güncellenmesi 
sağlanacaktır.  

2.7.4. 
Belediye birimlerince uygulanacak İç Kontrol 

sisteminde etkin raporlama için yönetim ve bilgi 
sistemleri geliştirilecektir. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Yönetim Bilgi 

Sistem 
Uygulamaları 

Raporlamanın 
etkinliği ve işlevliği 

sağlanacaktır. 

KOS 3 
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. 

KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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.  
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EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

3.1.1. 

Kurumu ve kurumsal işleyişi tanıtan oryantasyon 
eğitimleri planlanıp son 6 ayda işe giren 

personellere verilecektir. Planlanan eğitimler 
periyodik olarak her 6 ayda 1 olmak üzere yılda iki 
defa verilecek olup göreve yeni başlayan personel 

sayısı fazla olduğu takdirde daha sık aralıklarla daha 
fazla eğitim verilecektir.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yılda 2 Kez 

Oryantasyon 
Eğitimi 

Yeni personelin 
kurum kültürüne 

adapte olması 
sağlanacaktır.  

KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 
Tutanakları  

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 

Tutanakları  

Mevzuat takibi 
yapılarak bilgiler 

güncel tutulacaktır. 
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KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. 

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

sahip personel seçilmektedir. 

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 dâhil edilecektir 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

Eğitim 
Tutanakları  

Personelin mesleki 
yeterliliğini arttırmak 

hedeflenmiştir. 

3.3.2. 
Personel istihdamında göreve uygun mesleki 

kriterlere önem verilecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

İstihdam 
Koşulları 

İş tanımına uygun 
personel alımının 

yapılması 
hedeflenmiştir.  

3.3.3. 
Belediye birimlerince yapılacak görevlendirme ve 

atamalar, atama ve görevlendirme usul ve 
esaslarına göre yapılacaktır.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

İstihdam 
Koşulları 

İş tanımına uygun 
personel alımının 

yapılması 
hedeflenmiştir.  

KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

3.4.1. 

 Tüm personele uzmanlık alanlarıyla ilgili mesleki 
eğitim imkânları sunulacak ve bireysel performansı 

arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler 
düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

Eğitim 
Tutanakları  

Yapılacak eğitimler 
bireysel 

performansları 
olumlu 

etkileyecektir. 
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3.4.2. 
Belediye personel istihdamında kariyer ve liyakat 

ilkeleri Devlet Memurları Kanunundaki ilgili madde 
hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

Görevde 
Yükselme 
Kriterleri 

Kariyer ve liyakat 
ilkelerinin 

uygulanması 
sağlanacaktır.  

KOS 3.5 
Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde 
güncellenmelidir. 

Mevcut Durum: 
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 dâhil edilmektedir. 

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 

Eğitim ihtiyacı 
birimlerin talepleri ve 

yönetimin 
değerlendirmesi 

sonucu 
belirlenecektir. 

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 ortak portalında 

duyurulacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Sürekli 
Yıllık Eğitim Planı 

Dokümanı 

 
 
 
 

Yıllık Eğitim Planı'na 
ortak portal 
üzerinden 

ulaşılacaktır. 
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KOS 3.6 
Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile 
görüşülmelidir. 

Mevcut Durum: 
Personelin performansını değerlendirmeye yönelik bir sistem mevcut değildir. Kurumumuzda performans kriterlerinin belirlenmesine ve 

performansın ölçülmesine yönelik çalışma başlatılmıştır. Performans değerlendirme çalışmaları geliştirilmektedir. 

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 15/09/2020 
Performans 

Değerlendirme 
Göstergeleri 

Performans 
göstergelerinin 

belirlenmesi 
sağlanacaktır. 

KOS 3.7 
Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek 
performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. 

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

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 14/09/2020 
Performans Ödül 

Kriterleri 

Yüksek performans 
gösteren personel 
ödüllendirilecektir. 
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KOS 3.8 
Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin 
önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.  

Mevcut Durum: Mevcut durum makul güvenceyi sağlamak ile birlikte gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir.  

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

3.8.1. 

Belediye İnsan Kaynakları yönetimine ilişkin politika 
ve prosedürler, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

diğer dokümanlar geliştirilerek çalışanların bilgisine 
internet ve yazılı ortamda sunulacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü ve 
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Yazılı Kurallar 

Hukuksal mevzuata 
yönelik personelin 

bilgilendirilmesi 
sağlanacaktır. 

KOS 4 
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate 
alınarak yetki devri yapılmalıdır. 

KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. 

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

iş akış süreçlerinin güncellenmesi yapılmalıdır. 

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. 
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4.1.2. 
 İş akış şemaları, ''Hizmet Rehberi'' şeklinde bir 
araya getirilerek ortak portalda paylaşılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 16/10/2020 Hizmet Rehberi 
İş akışlarına ortak 
portaldan erişim 

sağlanacaktır. 

KOS 4.2 
Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve 
ilgililere bildirilmelidir. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 Devri ve 

İmza Yetkilileri Yönergesi hazırlanacaktır. 
 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Yetki Devri 

İlkeleri 
Yetki devri ilkeleri 

belirlenecektir. 

4.2.2. 

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 31/03/2020 
Yetki Devri 
Yönergesi 

Yetki devri ilkeleri bir 
iç genelge ile 

standartlaştırılacaktır 

4.2.3. 

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 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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.  
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KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
Kurumumuzda yetki devirleri, devredilen yetkinin niteliği ile yetki devri yapılan kişinin bilgi, deneyim ve yeteneği ile uyumlu olarak yapılmaktadır. 

Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. 

KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. 

Mevcut Durum: 
Yetki devri yapılan personel, yetkiyi devraldığı kişiyle yetkinin kullanımına ilişkin sürekli bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Yetki devrinin sonuçları 

izlenmekte olup bilgi paylaşımını arttırmak gerekmektedir. 

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 

olunması 
sağlanacaktır. 
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RİSK DEĞERLENDİRME 

STANDART KODU STANDART/GENEL ŞART 

RDS 5 
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. 

RDS 5.1 
İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. 

Mevcut Durum: 

Kurumumuz yasalarla belirlenen süreler içinde, tüm birimlerin katılımıyla, vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini içeren 2020-2024 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. 

RDS 5.2 
İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı 
hazırlamalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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. 

5.2.2. 
Performans Programına ilişkin Hizmet İçi Eğitimin 

verilmesi. 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Her Yıl 

Performans 
Programı 

Performans 
Programının gerçeğe 

uygunluğunun 
sağlanması.  
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RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. 

Mevcut Durum: Bütçe; Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlanmaktadır. 

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

Mevcut Durum: 
Kurumumuzda faaliyetler, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmekte ve ilgili mevzuatına uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir.  

5.4.1. 

Faaliyetlerin ilgili mevzuat ve performans programı 
ile belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu İç 

Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 
kontrol edilecektir.  

İç Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme 

Kurulu  
Tüm Birimler Her Yıl Kurul Raporu 

Faaliyetlerin 
mevzuata uygunluğu 

sağlanacaktır. 
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RDS 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. 

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

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 
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. 

RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. 

Mevcut Durum: 
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. 



      

 

 
66 

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'' 

oluşturulmuştur. Gerekli güncellemeler yapılacaktır.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 28/02/2020 
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 28/02/2020 
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 15/05/2020 

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 30/06/2020 
Birim Risk 
Haritaları 

Birimler bazında risk 
haritaları 

oluşturulacaktır. 

6.1.5. Kamu Zararları Tespit ve Tahsili konulu eğitim. 
İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 15/06/2020 
Eğitim 

Tutanakları  

Kamu zararlarının 
tespiti ve tahsili 
sağlanacaktır. 

6.1.6. 

İlçemiz genelindeki parkların tamamına yeterli 
sayıda aydınlanma sistemi kurulması ve bu 

sistemlerin gerekli tamir ve bakım çalışmalarının 
yapılması sağlanacaktır. 

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

31/12/2021 
Teknik Bakım 

Raporları 

Parkların güvenilirliği 
ve bakımı 

sağlanacaktır.  
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6.1.7. 
Bayrampaşa’da mahalle afet gönüllüleri tespit 

edilecektir. 

Ulaşım 
Hizmetleri 

Müdürlüğü- Sivil 
Savunma Birimi 

İşletme ve İştirak 
Müdürlüğü 

31/12/2021 Tutanaklar 
Afet bilincine yönelik 

çalışmalar 
yapılacaktır. 

6.1.8. 
Bayrampaşa’daki eğitim kurumlarında afet 

bilinçlendirme eğitimleri yapılacaktır. 

Ulaşım 
Hizmetleri 

Müdürlüğü- Sivil 
Savunma Birimi 

İşletme ve İştirak 
Müdürlüğü 

Yılda 2 Kez  
Eğitim 

Tutanakları  

Afet bilincine yönelik 
çalışmalar 

yapılacaktır. 

6.1.9. 
Modern sağlık hizmetlerinin hijyen açısından 
koşullarının elverişli olması ve denetlenmesi 

sağlanacaktır.    

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 

Veteriner İşleri 
Müdürlüğü 

Sürekli Rapor 
Sağlık kuruluşlarının 

denetlenmesi 
sağlanacaktır.  

6.1.10 

Proje müelliflerince hazırlanan uygulama 
projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve 

mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, 
imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuatlara, 

şartname ve standartlara uygun olması 
sağlanacaktır.  

İmar İşleri 
Müdürlüğü 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

Sürekli Rapor 

 
 
 

Projelerin ve 
uygulamaların 

mevzuata uygun 
olması sağlanacaktır. 

 
 
 
  

6.1.11 
Bayrampaşa’da dayanışma kültürünün 

güçlendirilmesi ve yoksulluğun etkilerinin makul 
düzeye çekilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Rapor 

 
 
 
 

Dayanışma 
kültürünün 

güçlendirilmesi 
sağlanacaktır.  
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RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. 

Mevcut Durum: 
İdaremizde geçmişe yönelik olarak herhangi bir risk gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri ile ilgili çalışma yapılmamış olup yasal mevzuata 

uygun hareket edilmesine adına eğitim verilmiştir. 

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 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 30/10/2020 

Risk Eylem 
Planları 

Risklere karşı eylem 
planı 

oluşturulacaktır. 
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KONTROL FAALİYETLERİ 

STANDART KODU STANDART/GENEL ŞART 

KFS 7 
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli 
ve uygulamalıdır. 

KFS 7.1 
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 vb.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Mevcut Durum: 
 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.  

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

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 
30/11/2020 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 30/11/2020 Çalışma Ekibi 

 
 
 
 

Birim bazında 
çalışma ekipleri risk 

yönetimine katkı 
sağlayacaktır. 
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KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. 

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

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 

Yönergesinin 
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. 

7.2.4. 
Stratejik Yönetim Şefliği oluşturulacak bu birimin 
tüm birimlerin iç kontrol çalışmalarını koordine 

etmesi sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü  

Tüm Birimler 06/01/2020 
Yeni Birim 
Kurulması 

İç kontrolün 
kurulması ve 

geliştirilmesi için 
mevzuatında 

öngörüldüğü şekilde 
organizasyonel yapı 

kurulacaktır.   
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7.2.5. 
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerini ruhsat 
yönünden denetimlerinin yapılması sağlanacaktır. 

Zabıta 
Müdürlüğü ve 

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Sürekli Raporlama  

Mevzuata uygun 
denetimlerin 

yapılması 
sağlanacaktır.  

KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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. 
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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 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 

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

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 
Tutanakları 

Tüm personele 
fayda-maliyet 

analizinin önemi 
vurgulanacaktır. 

7.4.3. 
Hizmet binalarımızda sıfır atık projesinin 

uygulanması sağlanacak ve sonucunda rapor 
hazırlanacaktır.  

Çevre Koruma ve 
Kontrol 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yılda 2 Kez Rapor 

Sıfır atık projesinin 
uygulanmasını 

sağlamak.  

KFS 8 
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. 

KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. 

Mevcut Durum: 

 
 

Kurum genelindeki süreçler; iş akış şeması, prosedür ve talimat şeklinde yazılı olarak belirlenmiş olup değişiklikler güncel olarak takip edilmektedir. 
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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 31/12/2020 
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 

31/12/2020 
Elektronik Veri 

Tabanı 

Elektronik ortamda 
tüm birimler için 

koordinasyon 
sağlanacaktır. 

8.1.3. 
Çevre bilincini geliştirmeye yönelik organizasyonlar 

ve eğitimler düzenlemek. Çevre bilincine yönelik 
eğitici materyaller dağıtmak. 

Çevre Koruma ve 
Kontrol 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 31/12/2020 Rapor 

Çevre bilincinin 
artmasını teşvik 

etmek. 

KFS 8.2 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. 

Mevcut Durum: 
Birimler tarafından belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlar faaliyet veya mali karar ve işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan 

bütün aşamaları kapsamaktadır. 

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 ve 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 31/12/2020 İç Genelge 

Mali iş ve işlemlerin 
önemi kurum 

genelinde bilinir hale 
gelecektir. 

KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
Prosedürler ve ilgili dokümanlar 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. 
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KFS 9 
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. 

KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. 

Mevcut Durum: 
Yapılan her faaliyet, mali karar ve işlemler mevzuata uygun olarak farklı personeller tarafından yapılmaktadır. İş akışlarında da görevler ayrılığı ilkesi 

çerçevesinde hareket edildiği görülebilmektedir. Mevcut durum makul güvenceyi sağlamakta ancak gerekli güncellemeler yapılacaktır. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

9.1.1. 
Mali Hizmetler biriminde Ön Kontrol faaliyetini 

yürütenlerin harcama sürecinin hiçbir yerinde görev 
almaması sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Görev Ayrılığı 

Görevler ayrılığı 
ilkesinin 

benimsenmesi 
sağlanacaktır.  

9.1.2 
Aynı ödeme emriyle ilgili harcama yetkililiği görevi 

ile gerçekleştirme görevinin aynı kişide birleşmesini 
engelleyen önlemler alınacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Görev Ayrılığı 

Görevler ayrılığı 
ilkesinin 

benimsenmesi 
sağlanacaktır.  

KFS 9.2 
Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve 
gerekli önlemleri almalıdır. 

Mevcut Durum: 
Personel eksikliğine bağlı olarak görevler ayrılığı ilkesinin uygulanmadığı herhangi bir durum söz konusu değildir. Mevcut durum makul güvenceyi 

sağlamakta ancak gerekli güncellemeler yapılacaktır. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

9.2.1. 
Üst yönetim ile yapılan toplantılarda görevler 

ayrılığı gerektiren işlerin listesi tespit edilip, bu 
birimlerde yeniden düzenlemeler yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 01/06/2020 
Görevler ayrılığı 

gerektiren işlerin 
listesi 

Görevler ayrılığı 
ilkesinin 

benimsenmesi 
sağlanacaktır.  
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9.2.2. 

Faaliyet veya mali karar işleminin onaylanması, 
uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi 

görevleri için farklı personel belirlenmesinin 
mümkün olmaması durumunda karşılaşılacak 

risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri 
tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Kurallar 

Risklerin minimize 
edilmesine ilişkin 
gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

KFS 10 Hiyerarşik Kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. 

KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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

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

durum makul güvenceye sağlamakta ve gerekli güncellemeler yapılacaktır.  
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EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

10.2.1. 
Üst yöneticiler ayda bir kere toplantı düzenleyerek, 
iş ve işlemlerin prosedürlere ve aylık iş planlarına 

uygunluğunu kontrol etmesi sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Birimi 

Tüm Birimler Ayda 1 Kez 
Toplantı 

Tutanakları 

İş ve işlemlerin 
planlara uygunluğu 

sağlanacaktır. 

KFS 11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 

KFS 11.1 
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. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 31/01/2020 Rehber 

Faaliyetlerin 
sürekliliğini etkileyen 

nedenlere önlem 
alınacaktır. 

KFS 11.2 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 

Mevcut Durum: 
Gerekli hallerde vekil personel görevlendirilmesi yapılmaktadır.  Mevcut durum makul güvenceyi sağlamakta ancak gerekli güncellemeler 

yapılacaktır. 
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EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

11.2.1. 
Personelin görevinden herhangi bir nedenle 

geçici/daimi ayrılması halinde yerlerine kurum 
içinden uygun personel görevlendirilecektir.    

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Görevlendirme 

Yazıları 

İş ve işlemlerin 
sürekliliği 

sağlanacaktır. 

KFS 11.3 
Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen 
personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. 

Mevcut Durum: Görev Teslim Raporu Talimatnamesi hazırlanarak bütün birimlere Görev Teslim Raporu maktu olarak elektronik ortamda gönderilmiştir. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

11.3.1. 

Birimlerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü 
görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri 

de içerecek şekilde göreviyle ilgili raporlar 
hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim 
edilmesi yöneticiler tarafından sağlanacaktır. Bu 

rapor yazılmadan personelin ilişik kesmesi mümkün 
olmayacaktır.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli Rapor 

İş ve işlemlerin 
sürekliliği 

sağlanacaktır. 

KFS 12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 

KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 
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Mevcut Durum: 
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 ilgili kurumun bilgi güvenliği politikası web portalda yayınlanmıştır. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

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 31/12/2020 
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 31/12/2020 
Eğitim 

Tutanakları 

Bilgi sistemlerinin 
güvenirliliğini 

etkileyen nedenlere 
önlem alınacaktır. 

KFS 12.2 
Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve 
düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

Mevcut Durum: 

 
 
 

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. 
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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 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. 

Mevcut Durum: 
Kurumumuzun tüm ihtiyaçlarına yönelik bilişim sistemleri mevcut olup, kullanım yöntemleri açısından Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından personele 

gerekli destek verilmektedir. 

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 ilgili 
eğitimler verilmelidir. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 31/12/2020 
Kullanım Kılavuzu  

ve Eğitim  
Tutanakları 

Bilgi sistemlerinin 
raporlama 

kabiliyetinin artması 
sağlanacaktır. 
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BİLGİ VE İLETİŞİM 

STANDART KODU STANDART/GENEL ŞART 

BİS 13 
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. 

BİS 13.1 İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 02/03/2021 Anket Sonuçları 

Sunulan hizmetin 
memnuniyet durumu 
tespit edilecek ve dış 
paydaşlar ile iletişim 

sağlanacaktır. 

BİS 13.2 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. 

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

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 geliştirilecektir.  

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Yönetim Bilgi 

Sistemi 

Yönetimin karar alma 
sürecinde bilgiye 

erişimi kolay 
sağlanacaktır. 
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13.2.2. 
Mevzuat değişiklikleri konusunda personel anlık 

uyarılacaktır. 
Hukuk İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Mevzuat 
Kontrolü 

Değişen mevzuata 
yönelik anlık 

bilgilendirilme 
sağlanacaktır. 

13.2.3. 

Tahakkuk esaslı devlet muhasebesinin önemli 
bileşenlerinden yönetim muhasebesinin 

uygulanması ve birimlerde öğrenilebilmesi için 
hizmet içi eğitim verilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 04/09/2020 
Yönetim 

Muhasebe 
Teknikleri 

Yönetim 
muhasebesinin etkin 
olarak kullanılmasını 

sağlamak. 

BİS 13.3 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
Bilgilerin sistematik ve uygun bir biçimde güncellenememesi ve sorumlularının belirlenmemiş olması nedeniyle bilgilerin tam ve güvenilir olması 

konusunda iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

13.3.1. 

Bilgi işlem üzerindeki kontroller (Bilgisayar girişi 
yapılan verilerin kullanıma hazır olup olmadıklarının 

test edilmesi, işlemlerin rakamsal olarak 
muhasebeleştirilmesi vb.) sürekli yapılacaktır. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Bilgi İşlem 

Bilgi işlem 
kontrollerinin 

sürekliliği 
sağlanacaktır. 

BİS 13.4 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. 

Mevcut Durum: 
Müdürlükler mevcut sistem üzerinden bütçelerine ve bütçe uygulama sonuçlarına ulaşabilmektedirler. Ancak performans programı ve bütçe 

ilişkisini izleyen ve raporlayan bütünleşik sistemlerin oluşturulmasına ve bilgilerin tüm personel ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

13.4.1. 
Bütçe çağrısı ekinde müdürlüklerin geçmiş yıllar 

bütçeleri ve bütçe uygulama sonuçlarının yer alması 
sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
01/06/2020 
01/06/2021 

Bütçe Çağrı 
Genelgesi 

Bütçe çalışmalarının 
etkinliği 

sağlanacaktır.  
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BİS 13.5 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Mevcut Durum: 
Yönetim bilgi sistemimiz her türlü raporları verebilmektedir. Ancak analiz yapma imkânı sunması konusunda bilgi sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç 

vardır. 

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 imkânı sunacak şekilde 
güncellenecektir. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Yönetim Bilgi 

Sistemi 
Güncelleme 

Sistemi analize uygun 
hale getirmek 

hedeflenmiştir. 

BİS 13.6 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. 

Mevcut Durum: 

 
 
 

Stratejik Plan ve performans programlarında belirtilen amaç ve hedefler personele 
yazılı olarak bildirilmekte olup, ayrıca kurumun web sitesinden 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. 

 
 
 
 

BİS 13.7 İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. 

Mevcut Durum: 

 
 

Belediyemizde düzenli yönetici ve personel toplantıları düzenlenmektedir. Yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin değerlendirme, öneri ve 
sorunlarını iletebilmelerini sağlayacak şekilde geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

13.7.1. 

Kurum çalışanlarının görüş, öneri ve sorunlarını 
iletebilecekleri bir sistem geliştirilecektir. 

Geliştirilen bu sistem portal ile entegre hale 
getirilecektir. 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

15/05/2020 Bilişim Sistemi 

İstek, görüş ve 
önerilerin çözümü bir 

sistematiğe 
bağlanacaktır.  

BİS 14 Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 

BİS 14.1 İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. 

Mevcut Durum: 
Kurumumuz mali yılsonu itibari ile stratejik plan ve performans programlarındaki faaliyet ve projelerine ilişkin gerçekleşmelerle ilgili raporları ve 
mali tabloları hazırlayıp halkın bilgilendirilmesine yönelik kamuoyuna kurumsal internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Mevcut durum makul 
güvenceyi sağladığından yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır. Buna istinaden herhangi bir eylem öngörülmemiştir. 

BİS 14.2 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 

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

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 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

31/07/2020 
30/07/2021 

Kurumsal Mali 
Beklentiler 

Raporu 

Belediye bütçesi 
gerçekleşmeleri ile 

ilgili kamuoyu 
bilgilendirilmeye 

devam edilecektir. 
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BİS 14.3 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

30/04/2020    
30/04/2021 

Faaliyet Raporu 

Faaliyetlerin 
sonuçları kamuoyu 

ile paylaşılmaya 
devam edilecektir. 

14.3.2. 
Birim ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması 

eğitimi. 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 10/08/2020 Eğitim 

Faaliyet raporunun 
etkin şekilde 
hazırlanması 
sağlanacaktır.  

BİS 14.4 
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili 
hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. 

Mevcut Durum: 
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı belirlenmiştir. Belediyemizde mevzuat gereği düzenlenmesi gereken 

raporlar ile geleneksel raporlar hazırlanmaktadır. Ancak süreçlere dayalı bir raporlama stratejisi oluşturulmalıdır. Birimler tarafından kullanılacak 
standart rapor prosedürleri ve esnek bir raporlama seti oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

14.4.1. 

Süreç çalışmaları ile birlikte birimlerin faaliyetlerine 
ilişkin bilgi ve sonuçları nasıl raporlayacaklarının 
belirlenmesi için raporlamaya ilişkin temel ve detay 
prosedürler oluşturulacak ve duyurulacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Yılda 2 Kez 
Raporlama 

Sistemi 

Raporlama sistemi 
etkin hale 

getirilecektir. 

BİS 15 
Kayıt ve dosyalama Sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve 
güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 

BİS 15.1 Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dâhil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. 
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Mevcut Durum: 

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. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

15.1.1. 

İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemi 
modüllerinden olan Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS) üzerinden resmi yazışmaların 
yapılmasını sağlamak ve Bakanlık tarafından EBYS’de 
yapılan güncellemeleri, yenilikleri takip etmek ve 
konuyla ilgili tüm müdürlükler bilgilendirilecektir.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

30/06/2021 EBYS 

Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi 

hazır hale 
getirilecektir. 

15.1.2. 

Belediyemiz kayıt ve dosyalama 
sisteminin(elektronik ortamlarda 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 31/12/2021 
Arşiv 

Yapılandırılması 

Kayıt ve dosyalama 
sistemi daha 

standart bir duruma 
getirilecektir. 

BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

BİS 15.3 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. 

Mevcut Durum: 
Tüm birimler tarafından aktarılan veriler, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından günlük olarak yedeklenmektedir. Ayrıca verilerin güvenliği için de mevcut 

bir program bulunmaktadır. Kayıt ve dosyalamaya sisteminin süreçler üzerinden analiz edilmesi ve güvenlik açıklarının değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

15.3.1. 
Arşivlerde yeterli sayıda personel 

görevlendirilecektir. 
Yazı İşleri 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yılda 1 Kez 

Sorumlular 
Listesi 

Yeterli personelin 
görevlendirilmesi 

sağlanacaktır. 

15.3.2. 

Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik 
içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlamak 

amacıyla uluslararası güvenlik ve şifreleme 
sistemlerinin kullanılması çalışmaları başlatılacaktır. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı  15/06/2020 
Kayıt ve 

Dosyalama 
Sistemi 

Gizlilik ilkesine uyum 
sağlanacaktır. 

BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. 

Mevcut Durum: Kurumumuzda Standart Dosya Planı uygulanmakta olup kayıt ve dosyalama sistemi mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.   

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

15.4.1. 

Standart Dosya Planı ile ilgili yapılan güncellemeler 
takip edilerek konuyla ilgili tüm müdürlükler 

bilgilendirilecek ve gerektiğinde yerinde eğitim 
verilecektir.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 07/09/2020 
Eğitim 

Tutanakları  

Kayıt ve dosyalama 
sisteminin 

standartlara uygun 
olması sağlanacaktır.  

BİS 15.5 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. 

Mevcut Durum: 

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. 
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EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

15.5.1. 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kılavuzu (EBYS) 
hazırlanacak ve Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 
mevcut Arşiv Yönergesi değişen mevzuata göre 

yeniden güncellenecektir.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

31/12/2021 
EBYS Yönergesi, 
Arşiv Yönergesi 

Kayıt ve dosyalama 
sistemi daha 

standart bir duruma 
getirilecektir. 

BİS 15.6 
İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon 
sistemi oluşturulmalıdır. 

Mevcut Durum: 
Arşivleme mevcut durumda fiziki ortamda yapılmaktadır. Kurulacak EBYS bünyesinde Başbakanlık Genelgesi ile zorunlu hale gelen Standart Dosya 

Planına uygun bir arşiv sistemi altyapısı oluşturulmuştur. 

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 31/12/2020 
Arşiv 

Yapılandırılması 

Kayıt ve dosyalama 
sistemi daha 

standart bir duruma 
getirilecektir. 

15.6.2. 

Kurum arşivinin oluşturulması ve birimlerde kurum 
arşivine sağlanmak üzere gönderilen arşivlik 

malzemelerin kabul edilmesi sağlanacaktır ve 
mevzuata uygun şekilde yönlendirilecektir.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 31/12/2021 Kurum Arşivi 

Belediye Kurum 
Arşivi kurulması için 

gerekli şartlar 
oluşturulacaktır. 

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

BİS 16.1 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 
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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 Sürekli  

'Hata, Usulsüzlük 
ve Yolsuzluk 

Bildirilmesine 
Dair Yönerge'' 

Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların 

bildirimi bir yönerge 
ile personele 

duyurulacaktır. 

BİS 16.2 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. 

Mevcut Durum: Mevzuata uygun olarak gerekli incelemeler yapılmakta, sonucu ilgili birimlere iletilmekte ve takibi yapılmaktadır. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

16.2.1. 

Birim ve kuruluşların teftişinin etkin bir biçimde 
yürütülmesi hususunda genel prensipler tespit 

edilecek ve personelin verimli çalışmasını teşvik 
edici teftiş sistemi geliştirilecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü ve   
Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 31/12/2020 Evrak ve belgeler 
Personelin verimli 

çalışmasına katkıda 
bulunulacaktır.  

BİS 16.3 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 
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İZLEME 

STANDART KODU STANDART/GENEL ŞART 

İS 17 İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 

İS 17.1 İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme 

Kurulu 
Tüm Birimler Yılda 1 Kez 

Değerlendirme 
Raporu 

İç Kontrol Sistemi'nin 
yılda 1 kez 

değerlendirilmesi 
yapılacaktır. 

17.1.2 

Yıllık Faaliyet Raporları değerlendirilerek belirlenen 
amaç ve ve hedeflere uygunluğu izlenecektir. 

Denetim raporları incelenecektir. Bu doğrultuda 
bütün veriler dikkate alınarak genel bir 

değerlendirime yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Yılda 1 Kez 
Değerlendirme 

Raporu 

İç Kontrol Sistemi'nin 
yılda 1 kez 

değerlendirilmesi 
yapılacaktır. 

İS 17.2 
İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve 
yöntem belirlenmelidir. 

Mevcut Durum: 
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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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 Kontrol 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 İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. 

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

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

17.3.1. 

Belediye Başkanının 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 ve 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler Yılda 1 Kez 
Yıllık 

Koordinasyon 
Toplantısı 

Yılda 1 kez Başkan 
katılımı ile iç kontrol 

sisteminin genel 
değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 

İS 17.4 
İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 
raporlar dikkate alınmalıdır. 

Mevcut Durum: 
İç Kontrol Sistemi değerlendirilmesi aşamasında iç kontrol sorumluları, personelin ve yöneticilerin görüşleri ve iç/dış denetim raporları dikkate 

alınmaktadır. 
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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. 

17.4.2. 
Ortak portalda oluşturulan öneri ve şikâyet 

kutusuna iletilen talep ve şikâyetlerin 
değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 3 Ayda 1 

Öneri ve 
Şikâyetlerin 

Değerlendirilmesi 

Öneri ve şikâyetlerin 
değerlendirilmesi 

sağlanacaktır.  

İS 17.5 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. 

Mevcut Durum: 
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. 

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 Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme 

Kurulu 
Tüm Birimler Yılda 1 Kez 

Eylem Planı 
Güncellemesi 

Değerlendirme ve 
sonucu eylem 

planına 
bağlanacaktır. 

İS 18 İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 

İS 18.1 
İç denetim faaliyeti uluslararası standartlara ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan iç denetim rehberine uygun olarak 
yürütülmelidir. 

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

kapsamında sürdürülmektedir. 
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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 
  31/12/2020 

 Kalite Güvence 
ve Geliştirme 

Programı  

Hazırlanan program 
kapsamında iç 

denetim faaliyetinin 
kalite düzeyi 
ölçülecektir. 

İS 18.2  İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. 

Mevcut Durum: 
İç denetim faaliyeti sonucunda denetlenen birimler tarafından oluşturulan eylem planlarının uygulamaya geçirilmesi hususu, ilgili eylem planlarında 

öngörülen eylemler dâhilinde takip edilmektedir. 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 
BİRİM 

TAMAMLANMA 
TARİHİ 

ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

18.2.1.  Başkanlık Genelgesi hazırlanacaktır. 
İç Denetim 

Birimi 
  31.12.2020 

Başkanlık 
Genelgesi 

Yayımlanan genelge 
ile denetime tabi 

olan ya da olmayan 
tüm İdare birimleri 

nezdinde farkındalık 
oluşturulacaktır. 
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