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1. KURUMSAL YAPI 

 

1.1. Misyon ve Vizyon  

 

Bayrampaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında belirlediğimiz misyon, vizyon ve temel 

değerlerimize aşağıda yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİSYON

İnsan odaklı 
çözümlerle, mahalli 
müşterek ihtiyaçları 

etkin, verimli ve 
kaliteli bir şekilde 

karşılamak

VİZYON

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



2 
 

 

1.2. Stratejik Amaç ve Hedefler  

 

2020-2024 yıllarında misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için 8 Stratejik Amaç ve 23 

Stratejik Hedef belirlenmiştir.  

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. 

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. 

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. 
 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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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1.3. Organizasyon Şeması 

 

 



6 
 

1.4. İnsan Kaynakları  

Bayrampaşa Belediyesi norm kadrosunu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre 

oluşturmuştur. Personel istihdamı ise bu madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 

yapılmaktadır. İlgili yönetmelik hükümleri gereği Belediyemiz C-14 grubunda yer almaktadır.  

2021 yılı itibariyle kurumumuzda 275 memur, 20 işçi, 42 sözleşmeli personel görev 

yapmaktadır. 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile belediyemiz tarafından 

gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçiler 

belediyemiz şirketi BAYPAŞ’ta istihdam edilmiştir. 

Tablo 1. Bayrampaşa Belediyesi Personel Kadro Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşçi 20 

Memur 275 

Sözleşmeli Personel 42 

BAYPAŞ (Belediye Şirketi) 855 

TOPLAM 1192 
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Aşağıdaki tablolarda kurum personel yapısı cinsiyet, yaş ve öğrenim durumuna göre tasnif 

edilmiştir.  

Tablo 2. Bayrampaşa Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı 

Yaş Dağılımı 18-29 Yaş 
Aralığı 

30-39 Yaş 
Aralığı 

40-49 Yaş 
Aralığı 

50 -59 Yaş 
Aralığı 

60 Yaş ve 
Üzeri 

Toplam 

İşçi - - 12 7 1 20 

Memur 9 104 83 74 5 275 

Sözleşmeli 
Personel  

14 24 4     42 

BAYPAŞ 
(Belediye 
Şirketi) 

83 281 377 111 3 855 

Toplam 106 409 476 192 9 1192 

 

 

2021 yılında personelin %34’ünün 30-39, %40’nın 40-49 yaş grubunda olduğu görülmektedir. 

Bu verilerden hareketle kıdem anlamında deneyimli personellerin belediyede görev yaptığını 

söylemek mümkündür.   

 

Tablo 3. Bayrampaşa Belediyesi Personelinin Öğrenim Durumu Bazında Dağılımı 

 

Öğrenim 
Durumu 

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek 
Lisans 

Doktora Toplam 

İşçi 10 8 2 - - - 20 

Memur  5 60 40 149 20 1 275 

Sözleşmeli 
Personel  

- 2 8 30 2 - 42 

BAYPAŞ 
(Belediye 
Şirketi)  

524 192 41 94 4 - 855 

Toplam 539 262 91 273 26 1 1192 
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2. İÇ KONTROL SİSTEMİ 

2.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı, Amacı ve Özellikleri  

5018 dayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun “İç Kontrol Sistemi” başlıklı beşinci 

kısmının 55-56-57. Maddelerinde başlıklar itibariyle iç kontrolün tanımı, amacı, kontrolün 

yapısı ve işleyişine yer verilmiştir. 

İç kontrol; İlgili Kanunun 55. Maddesinde “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” olarak tanımlanarak, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar 

ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenip, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağını, 

ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun da sistemlerin 

koordinasyonunu sağlayarak kamu idarelerine rehberlik hizmeti vereceğini düzenlemiştir.  

Kanunun 56. Maddesinde iç kontrolün amaçları; 

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

yönetilmesini, 

 Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

 Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak 

olarak belirlenmiştir.  

 

Kanunun 57. Maddesinde ise, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin 

harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluştuğu 

belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;  

 

 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, 

 Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, 
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 Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,  

 Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi  

 Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması  

bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve 

sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. 

 

2.2. İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri ve Standartları  

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde 5 Bileşen 18 

Standart ve her bir standart için gerekli 79 adet genel şartlar belirlenmiştir.  

 

2.2.1. Kontrol Ortamı Standartları 

 Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel 

ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici 

tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile 

yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. 

2.2.2. Risk Değerlendirme Standartları 

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 

tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. 

 

 

1. Kontrol Ortamı 
Standartları

•Etik Değerler ve 
Dürüstlük

•Misyon, 
organizasyon yapısı 

ve görevler

•Personelin yeterliliği 
ve performansı

•Yetki Devri

2. Risk Değerlendirme 
Standartları

•Planlama ve 
Programlama

•Risklerin 
belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi

3. Kontrol Faaliyetleri 
Standartları 

•Kontrol stratejileri ve 
yöntemleri

•Prosedürlerin 
belirlenmesi ve 

belgelendirilmesi

•Görevler ayrılığı

•Hiyerarşik kontroller

•Faaliyetlerin 
sürekliliği

•Bilgi sistemleri 
kontrolleri

4. Bilgi ve İletişim 
Standartları

•Bilgi ve iletişim

•Raporlama

•Kayıt ve dosyalama 
sistemi

•Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların 

bildirilmesi

5. İzleme Standartları 

•İç kontrolün 
değerlendirilmesi

•İç denetim
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2.2.3. Kontrol Faaliyetleri Standartları 

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri 

yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 

2.2.4. Bilgi ve İletişim Standartları 

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve 

ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman 

dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

2.2.5. İzleme Standartları 

İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme 

faaliyetlerini kapsar. 
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2.3. 2020-2021 İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme  

 

 

 

 

2020-2021 Eylem Planında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen toplam 141 eylemin % 87,23’üne 

karşılık gelen 118 eylem gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 dönemlerinde gerçekleştirilemeyen 

eylem ve faaliyetlerin, daha sonraki eylem planlarında tamamlanması planlanmaktadır. 

Belediyemizde, etkin bir iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi, 

üst yöneticinin liderliğinde, tüm birimlerimizde, birim düzeyinde eğitim ve farkındalık 

çalışmalarının yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, içsel ve dışsal yapı ve ortamdaki 

değişimler de göz önünde bulundurularak birim düzeyinde iç kontrolün uygulanmasına ve 

risklerin yönetilmesine ilişkin eğitim ve çalışmalara devam edilecektir. 

 

 

 

 

  

 

 

Bileşenler 2020-2021 Yılında 
Gerçekleştirilmesi 

Planlanan Eylem Sayısı 

Gerçekleştirilen Eylem 
Sayısı 

Gerçekleştirilemeyen Eylem Sayısı 

Kontrol Ortamı Standartları 58 51 7 

Risk Değerlendirme 
Standartları 

21 17 4 

Kontrol Faaliyetleri 
Standartları 

31 24 7 

Bilgi ve İletişim Standartları 22 19 3 

İzleme Standartları 9 7 2 
Toplam 141 118 23 
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3. 2022-2023 İÇ KONTROL EYLEM PLANI  

 

KONTROL ORTAMI 
STANDA
RT 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. 
Harcama birimleri için Eylem Planının tanıtılması ve 
beklentilerin ortaya konulması amaçlı bilgilendirme 

toplantısı yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 15/01/2022 Toplantı Tutanakları 
İç kontrol bilinç 

düzeyini arttırmak 
hedeflenmiştir. 

1.1.2. 
İç Kontrol hakkında farkındalık için Uygulamalı Eğitim 

verilecektir.  
Mal Hizmetler 

Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
15/03/2022 Katılımcı Listesi 

İç kontrol bilinç 
düzeyini arttırmak 

hedeflenmiştir. 

1.1.3 
Birim bazında iç kontrol sorumluları düzenli olarak 

güncellenecektir.  
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 6 Ayda 1 

İç Kontrol 
Sorumluları Listesi 

İç kontrol 
çalışmalarına tüm 

birimlerin aktif 
katılımı 

sağlanacaktır. 



13 
 

1.1.4.  
İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından üst 

yöneticilere eylem planı raporlarının duyurulması 
çalışmaları yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü  

Tüm Birimler Her Yıl 
İzleme 

Çalışmalarının 
Raporlanması 

İç Kontrol sisteminin 
değerlendirilmesi 
hedeflenmiştir.  

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. 

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 Yılda 1 Kez 
Anket ve 

Değerlendirme 
Raporu 

İç kontrol sisteminin 
tüm birim personeli 

tarafından 
sahiplenilmesini 

sağlamak 
hedeflenmiştir. 

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. Etik kurallar ve Etik Kurulu ile ilgili düzenlemeler de yapılmıştır. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

1.3.1.  
Etik komisyonun etkin çalışması amacıyla komisyona 

görevlendirilen personel listesi güncellenecektir.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 07/02/2022 

Görevlendirme 
Yazıları 

Etik Komisyonu 
güncellenecektir.  

1.3.2. 

Hizmet içi eğitim programlarına Kurum Etik Kuralları 
ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

Hakkında Kanunun ve buna bağlı mevzuat dahil 
edilecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli Eğitim 

Etik mevzuatı 
hakkında farkındalık 

yaratılması 
hedeflenmektedir.  

1.3.3. 
Etik dışı bir durumla karşılaşıldığında veya tavsiye 

almak için kurulan Etik Komisyonuna müracaat yolları 
belirlenecek ve belirlenen yollar duyurulacaktır.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 14/03/2022 Duyuru 

Etik komisyonu 
hakkında bilinç 

yaratılması 
hedeflenmektedir.  

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. 
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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. 
Kamuda Mali Saydamlık ve Hesap verilebilirlik Eğitimi 

verilecektir.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yıl İçerisinde Eğitim Tutanakları  

Rapor, plan ve 
programların 

mevzuata uygunluğu 
sağlanacaktır.  

1.4.3. 
Meclis toplantılarının naklen yayınlanması 

sağlanacaktır.  
Yazı İşleri 

Müdürlüğü 
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Her Ay Canlı Yayın 

Faaliyetlerde 
dürüstlük saydamlık 
ve hesap verebilirlik 
sağlanmaya devam 

edilecektir. 

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. 
Öz değerlendirme yapılabilmesi için personelin görüş 
ve önerilerini almayı amaçlayan bir anket uygulaması 

yapılacaktır.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 15/03/2022 Anket 

Personelin görüş ve 
önerilerinin tespit 

edilmesi 
sağlanacaktır.  

1.5.2. 
Personele ve vatandaşlara yönelik memnuniyet 

anketleri yapılacaktır.  
Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Yılda 1 Kez 
Memnuniyet 

Anketleri 

Hizmetler için 
memnuniyet tespiti 

yapılacaktır. 
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1.5.3. 
Yöneticilere ve özellikle vatandaşla muhatap olunan 

bölümlerde çalışan personele "İnsan Psikolojisi ve  
Empati" eğitimi verilecektir.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yıl İçerisinde Eğitim 

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 Antivirüs programları ile gerekli ve yeterli tedbir alınmaktadır. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

1.6.1. 
Dijital ve fiziki arşivlerin rehabilitasyonu projesi 

gerçekleştirilecektir.  
Yazı İşleri 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

Doküman Kayıt 
Formu 

Arşivlemenin 
sistemli bir şekilde 

yapılması 
sağlanacaktır.  

1.6.2. 
Müdürlükler içinde ve belediye genelinde arşivleme 

sisteminin düzenli bir şekilde 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. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

2.1.1. 

 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. 

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. 

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.  
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

2.3.1. 
Birim bazında personel yetki ve sorumluluklarını 

içeren görev dağılım çizelgesi hazırlanacaktır.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 01/02/2022 Görev Tanımı  
Personelin görev 

tanımları 
güncellenecektir. 

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 ve birim içi 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. 
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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 belirlenmiştir. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

2.6.1. 
Hassas görev tanımları Hazine ve Maliye Bakanlığının 
belirlediği standartlara uygun hale getirilerek hassas 

görev envanteri güncellenecektir. 

İç Kontrol Birim 
Sorumluları 

Tüm Birimler 14/03/2022 
Birim Hassas Görev 

Envanteri 

Bütün birimlerin 
hassas görevleri ve 
bu görevlere ilişkin 

prosedürler 
güncellenecektir. 

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 30/05/2022 
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. 

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. 
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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. Mevcut durum makul güvenceyi 
sağlamak ile birlikte gerekli güncellemeler yapılmaya devam edilecektir. Buna istinaden herhangi bir eylem öngörülmemiştir. 

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. 

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. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

3.3.1. 
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.  

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.  

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

3.4.1. 

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

arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler 
düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli Eğitim Tutanakları  

Yapılacak eğitimler 
bireysel 

performansları 
olumlu 

etkileyecektir. 

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 dahil edilmektedir. 
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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. 

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. 
Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin 

kurumumuzda uygulanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülecektir.  

İç Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme 

Kurulu ve 
Hazırlama Grubu 

Tüm Birimler Sürekli 
Performans 

Değerlendirme 
Göstergeleri 

Performans 
değerlendirme 

sisteminin 
uygulanması 
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. 
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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 Yıllık 
Performans Ödül 

Kriterleri 

Yüksek performans 
gösteren personel 
ödüllendirilecektir. 

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. 
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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. 

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

getirilerek ortak portalda paylaşılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve Bilgi 
İşlem Müdürlüğü 

Tüm Birimler 17/10/2022 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 
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4.2.1. 
Yetki devri ve imza yetkilileri yönergesi her yıl gözden 
geçirilerek gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilgililere 

duyurulacaktır.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Yönerge 

Güncellenmesi 

Yetki devri ive imza 
yetkilileri yönergesi 

gerektiğinde 
güncellenecektir.  

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.  

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. 

Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında 
bilgi akışı sağlanacak, yetki devri onayında yetki 

devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla 
yetki devralanın geri dönüş sağlayacağı hususlarına 

yer verilecektir.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Yetki Devri İlkeleri  
Yetki devirlerinde 

bilgi akışları 
düzenlenecektir.  
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RİSK DEĞERLENDİRME 
STANDA
RT 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 

mevzuata 
uygunluğunun 

sağlanması.  

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

Mevcut 
Durum: 

Bütçe, Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlanmaktadır. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

5.3.1. 
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.  

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

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. 

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. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

5.6.1. 

Performans Programına uygun spesifik, ölçülebilir, 
ulaşılabilir, ilgili ve süreli hedefler ve uygun 

göstergeler belirlenmeli ve ilgili dönemleri itibariyle 
BİMSER üzerinden harcama birimlerince veri girişi 

yapılmalıdır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Hedefler  

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 personeline bir önceki eylem planı döneminde İç Denetçiler 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 geliştirilme 

ihtiyacı vardır. 

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 28/02/2022 
Risk Belirleme ve 

Değerlendirme Ekibi 

Kurulacak ekip ile 
birlikte risklerin 

tespiti sağlanacaktır. 
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6.1.2. 
Kurumumuzda ''Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi'' 

eğitimi verilecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 16/05/2022 

Kamu İdarelerinde 
Risk Yönetimi 

Eğitimi 

Kurum personeli risk 
konusunda 

bilgilendirilecektir. 

6.1.3. 
Birimler, amaç ve hedeflerine yönelik her yıl Birim 

Risk Haritalarını oluşturacak ve gerekli görüldüğünde 
güncelleyeceklerdir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 27/06/2022 Birim Risk Haritaları 
Birimler bazında risk 

haritaları 
oluşturulacaktır. 

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. 

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. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

6.3.1. 

 Belediye Birimleri, Stratejik Plan ve Performans 
Programlarındaki amaç ve hedeflere ilişkin riskleri 
sistematik olarak asgari yılda bir kez analiz edecek, 

risklerin yönetimine yönelik uygun ''Risk Eylem 
Planları'' hazırlayacaktır. 

Risk Belirleme ve 
Değerlendirme 

Ekibi 
Tüm Birimler 31/10/2022 Risk Eylem Planları 

Risklere karşı eylem 
planı 

oluşturulacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

KONTROL FAALİYETLERİ 
STANDA
RT 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 v.b.) 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. 
 Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi 

ve raporlanması için her birimde çalışma ekibi 
oluşturulacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 05/12/2022 Çalışma Ekibi 

Birim bazında 
çalışma ekipleri risk 

yönetimine katkı 
sağlayacaktır. 

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. 
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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 sağlanacaktır. 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü  
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Sürekli 
Bilgi Yönetim 

Sistemi 

Bilgi yönetim sistemi 
kontrol faaliyetlerini 

de içerecektir. 

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. 
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7.3.3. 

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında varlıkların 
korunup gerekli kayıt ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilecektir. Sayıştay'ın Taşınır Kontrol Listesi 

tüm birimlere elektronik ortamda dağıtılarak, söz 
konusu kontrol gerçekleştirilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü  

Tüm Birimler Yılda 1 Kez 
Taşınır Kontrol 

Listesi 

Varlıkların kayıt ve 
kullanımı 

konularında standart 
sağlanacaktır. 

7.3.4. 
Taşınmaz kayıtları ve bunların amortismanlarının 

doğruluğunu her yıl oluşturulan bir kurulca kontrol 
edilecektir.  

Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü  

Yılda 1 Kez 
Taşınmaz Kayıt ve 

Amortisman Tespiti 

Taşınmazlar için her 
yıl kontrol sağlanmış 

olacaktır. 

KFS 7.4 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. 
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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. 

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 30/12/2022 
Süreç Kontrol 

Modelleri 

Tüm faaliyetler yazılı 
prosedür olarak 
hazırlanacaktır. 

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. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

8.2.1. 

Birimler tarafından belirlenen prosedürler ve ilgili 
dokümanlar faaliyet veya mali karar ve işlemin 

başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan bütün 
aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenecektir.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve Yazı 
İşleri Müdürlüğü 

Tüm Birimler 30/12/2022 
Prosedürlerin yazılı 
olarak belirlenmesi 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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9.2.2. 
Yöneticiler birimlerinde optimal çalışan sayılarına 
ulaşılamaması nedeniyle oluşacak, risklere karşı 

gerekli tedbirler alınacaktır.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Kontrol Prosedürleri 
Risklere karşı 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. 
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10.1.2. 

Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik 
aralıklarla kontrol edecek, tespit ettiği hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesi için söz konusu personele 
talimat verecek ve gerekli tedbirler alacaktır.   

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.  

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 
Müdürlüğü 

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. 
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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 tedbirler alınacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Tüm Faaliyetlerin 

Öğrenilmesi  

Faaliyetlerin 
sürekliliğini etkileyen 

nedenlere önlem 
alınacaktır. 

11.1.2. 
Birimlerde görevler dönüşümlü olarak yapılacak; 

personel, birimin tüm servislerdeki işlerini yürütecek 
seviyeye yükseltilecektir.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli 
Dönüşümlü Görev 

Dağılımı 

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. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

11.2.1. 
Vasıflar ve iş yükü göz önünde bulundurularak vekil 

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. 
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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. 

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. 
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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 30/12/2022 
Bilgi Sistemleri 

Envanteri 

Bilgi sistemlerinin 
sürekliliğini 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. 

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. 
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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 31/12/2022 
Kullanım Kılavuzu ve 

Eğitim  

Bilgi sistemlerinin 
raporlama 

kabiliyetinin artması 
sağlanacaktır. 
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BİLGİ VE İLETİŞİM 
STANDA
RT 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. 

Personelin, istek, şikâyet ve önerilerini gerek intranet 
gerek yazılı gerekse de sözlü bildirimine ilişkin usul ve 

esaslar belirlenerek personelin bilgisine sunulacak, 
ayrıca bu usul ve esasların personelin her an erişimine 

hazır olması amacıyla intranet ortamında 
yayınlanacaktır.  

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yılda 1 Kez 

İstek Şikayet ve 
Öneri Listesi  

Sunulan hizmetin 
memnuniyet 

durumu tespit 
edilecek ve iletişim 

sağlanacaktır. 

13.1.2. 
Çağrı merkezinde çalışanlara birimlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları konulu brifing verilmelidir.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yılda 1 Kez Brifing Dosyası  

Etkili ve sürekli bilgi 
ve iletişim sistemi 

sağlanacaktır.  
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13.1.3. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm yönetici, 
personel değişiklikleri ve kurumsal organizasyondaki 

değişiklikleri Bilgi İşlem Müdürlüğüne ve Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne bilgilendirme yaparak iletişim 

mekanizmasının etkin ve güncel kalmasını 
sağlayacaktır.  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli 

Bilgilendirme 
Yazıları  

Etkili ve sürekli bilgi 
ve iletişim sistemi 

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. 
Mevzuat değişiklikleri konusunda personel anlık 

uyarılacaktır. 
Hukuk İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Mevzuat Kontrolü 

Değişen mevzuata 
yönelik anlık 

bilgilendirilme 
sağlanacaktır. 

13.2.2. 

Personel, amaç ve hedefler, yılı program öncelikleri, 
yıllık hedefler, bütçe yapma kuralları ve kısıtları, 

ödenek imkanları zamanında ve düzenli bir şekilde 
bildirilecektir.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Düzenli Bildirim 
Muhasebenin etkin 
olarak kullanılmasını 

sağlamak.  

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

anlaşılabilir olması için birim faaliyet alanları ile ilgili 
bilgiler sürekli olarak güncellenecektir.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Sürekli Güncelleme 

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 
27/06/2022          
27/06/2023 

Bütçe Çağrı 
Genelgesi 

Bütçe çalışmalarının 
etkinliği 

sağlanacaktır.  

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. 
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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. 

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 

16/05/2022 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. 
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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 

01/08/2022          
01/08/2023 

Kurumsal Mali 
Beklentiler Raporu 

Belediye bütçesi 
gerçekleşmeleri ile 

ilgili kamuoyu 
bilgilendirilmeye 

devam edilecektir. 

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

Mevcut 
Durum: 

İdare ve tüm birimler mali yılsonunda 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 



48 
 

14.3.1. 
Faaliyet sonuçları ve değerlendirmelerin idare faaliyet 

raporunda gösterilmesine ve duyurulmasına devam 
edilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

29/04/2022    
01/05/2023 

Faaliyet Raporu 

Faaliyetlerin 
sonuçları kamuoyu 

ile paylaşılmaya 
devam edilecektir. 

14.3.2. 
Birim ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması 

eğitimi yapılacaktır. 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 15/08/2022 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 sağlanmıştır. 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 
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15.1.1. 

Belediyemiz kayıt ve dosyalama sisteminin(elektronik 
ortamdakiler dâhil) gelen ve giden evrak ile 

haberleşmeyi etkin bir şekilde karşılayıp karşılamadığı 
kontrol edilerek varsa eksiklikler 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 Sürekli EBYS, SDP 

Kayıt ve dosyalama 
sistemi daha 

standart bir duruma 
getirilecektir. 

15.1.2. 
Standart Dosya Planı, Fiziki Arşivin Rehabilitasyonu 

Projesi, Dijital Arşiv, EBYS, E-İmza projeleri bütünleşik 
olarak bu kapsamda hayata geçirilecektir.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü Bilgi 

İşlem Müdürlüğü 
Tüm Birimler Sürekli SDP, EBYS 

Kanun ve 
yönetmeliklerin 

takip edinimi 
sağlayacaktır.  

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. 
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EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

15.2.1.  

Kayıt ve dosyalama sistemi değişen kanunlar 
çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 

güncellenerek, yönetici ve personele düzenli olarak 
duyurulacaktır.  

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler Sürekli Mevzuat Kontrolü 

Standart 
dosyalama 
sistemine 

uygun kayıt ve 
dosyalama 

gerçekleştirilec
ektir.  

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. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

15.3.1. 
Arşivlerde yeterli sayıda personel görevlendirilecektir. 

Birim arşiv sorumluları güncellenecektir.  
Yazı İşleri 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Yılda 1 Kez Sorumlular Listesi 

Yeterli personelin 
görevlendirilmesi 

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 
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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 05/09/2022 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) kurulmuştur. 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 

15.5.1. 

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 

30/12/2022 
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 
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15.6.1. 
 Belediyede arşiv ve dokümantasyon konusunda 

mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve sistemin 
buna göre tasarlanması sağlanacaktır. 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 30/12/2022 
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 30/12/2022 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. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 
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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. Mevcut durum makul güvenceyi 
sağladığından yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır. Buna istinaden herhangi bir eylem öngörülmemiştir. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İZLEME 
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STANDA
RT 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 
İç Kontrol Eylem Planı Stratejik Yönetim Şefliği 
koordinasyonunda tüm birimlerin katılımıyla iç 

kontrol sisteminin izlenmesi sağlanacaktır.  

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. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 
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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. 



57 
 

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. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

TARİHİ 
ÇIKTI/SONUÇ AÇIKLAMA 

17.4.1. 
İç Kontrol raporları düzenli olarak izlenecek ve tespit 
edilen eksiklik, hata ilgili birimlere tebliğ edilecektir.  

İç Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme 

Kurulu 
Tüm Birimler Yılda 1 Kez Rapor 

Düzenleyici ve 
düzeltici önlemler 
alarak eylem planı 

revizyonu 
yapılacaktır.  

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, iç 
kontrol alanında ortaya çıkabilecek mevzuat ve 

kurumdaki yapısal değişiklikler nedeniyle eylem planı 
güncellenecek ve tüm birimlerde uygulanması 

sağlanacaktır.  

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 sürdürülmekte iken kurumumuzda İç Denetçi kalmaması nedeniyle makul güvenceden uzaklaşmıştır. 

EYLEM 
KODU 

ÖNGÖRÜLEN EYLEM SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM 
TAMAMLANMA 

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

Mevcut 
Durum: 

İç Denetim faaliyeti; ilgili mevzuatı, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İç Denetim Yönergesi, 3 yıllık dönemler için hazırlanan İç Denetim Programları 
kapsamında sürdürülmekte iken kurumumuzda İç Denetçi kalmaması nedeniyle makul güvenceden uzaklaşmıştır. 

 


