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İç Kontrol, 

İç Kontrol Standartlarına uyum 

sağlamak üzere hazırlanan ve bu 

çalışmanın ekinde sunulan Denizli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Standartları 

Uyum Eylem Planının hazırlanmasına katkısı olan tüm personelimizi kutlar, 

halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Osman ZOLAN 

Denizli Belediye Başkanı 

  

 

 

 

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 
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I.A. Denizli Hakkında Kısa Bir Tarihçe 

Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin M.Ö. (261-245) yılları arasında, 6 km kuzeyinde, 

Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulan şehre 

karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler, Denizli havalisini zaptettikten sonra, 

şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. 

Denizli adına tarihi kaynaklarda başka isimler olarak da rastlamaktayız. Selçuklu 

kayıtları ve Denizli Mahkemesi serciye sicilleri Ladik(Laodikeia) ismini vermektedir. İbn-i 

Batuta'nın Seyahatnamesi’nde Tunguzluğ; Mesalikullebsar'da da Tunguzlu olarak 

kaydedilmiştir. 

Timurlenk'in Zafername’sinde Şerafettin Zemdi (Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki 

isimden bahsedilmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçede deniz demektir. Tunguzlu ise 

bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adı, Tunguzlu ve Tonguzlu 

kelimelerinin zamanla ağızdan ağıza, Denizli kelimesi haline gelmesiyle bugünkü şeklini 

almıştır. 

Anadolu Eyâleti'nin merkezi Kütahya Sancağı'na 1451'de bağlanan Denizli Kazası, 16. 

ve 17. yüzyıllarda, Nahiye-i Lazıkıyye (Merkez), Nahiye-i İbsili, Nahiye-i Kaş-Yenice ve Nahiye-i 

Aydos olmak üzere dört nahiyeden oluşmaktaydı. 

Lazıkıyye merkez nahiyesi, aşağı yukarı bugünkü Denizli merkez ilçesi sınırlarında; 

İbsili, Buldan ve Güney'in bulunduğu bölgede, Aydos ise Buldan ve Güney'in kuzeyinde, Uşak 

iline bağlı Ulubey, Eşme ve Alaşehir'in güneyinde batıda Kiraz yakınlarına kadar uzanan bir 

sahayı kapsıyordu. 

Bu nahiyeler 17. yüzyılda kaza haline getirilerek İbsili Nahiyesi Ezine, Kaş-Yenice 

Nahiyesi de Çarşamba (Cıharşamba) adını almıştır. Aydos ise daha 16. yüzyılda Gök-Öyük 

Kazası adıyla anılmaya başlanmıştır. Adı geçen kazalara Honaz'da katılınca sayıları beşe 

yükselmiştir. 18. yüzyılın sonlarında, Avarız ve Bedel-i Nüzul, İmdâd-ı Seferiye ve Hazeriye 

vergileri ile ilgili belgelerde zaman zaman Buldan adının geçtiği de görülmektedir. H. 1213 

(1798) tarihli bir salyane defterinde Denizli ve bağlı kazalar şöyle sıralanmaktadır: Kazay-ı 

I. KURUMSAL BİLGİLER: İÇ KONTROL ORTAMININ GENEL ÇERÇEVESİ 
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Denizli, Kazay-ı Ezine, Kazay-ı Buldan, Kazay-ı Honaz, Kazay-ı Gök-öyük. Defterde Cıharşamba 

kazasının yer almadığı onun yerine Buldan'ın yazıldığı dikkati çekmektedir. 

Denizli Şer'iye Sicillerinde yer alan tevzi defterlerinde, şehrin yıllık masraflarına ve 

vergilerine katkıda bulunan 26 adet köy kaydedilmiştir. Karcı köyünün birinci sırada yer 

aldığını gördüğümüz bu tabloda hissesine en az vergi düşen köy de Bekilli'dir. 

Karcı, günümüzde Başkarcı adını almıştır. Gelir kaynakları arasında ceviz ağacından 

yapılan dokuma tezgâhları bulunur ki, Denizli el dokumacılığı yüzyıllarca bu tezgâhlarda 

üretilen kumaşlarıyla ün salmıştır. 

Yukarıda adı geçen köylerin yanında 1781'den itibaren şer'iye sicillerindeki bazı 

kanıtlarda Eldenizli, Şamlı Kebir adlı köylerin adları görülmektedir. Yıllık ortalama 50'şer 

kuruş vergi ödedikleri anlaşılan bu köylerden Eldenizli günümüzde aynı adla varlığını 

sürdürmekteyken, Şamlı Kebir ve Şamlı Sagir, Aşağı ve Yukarı Şamlı adlarını almışlardır. 

18. yüzyıl boyunca Kütahya Sancağı'na bağlı bir kaza olmaya devam eden Denizli, 19. 

yüzyılda Anadolu Beylerbeyliği'nin bölünmesi üzerine sancak haline getirilerek, yeni kurulan 

Aydın Sancağı’na bağlanmıştır. 1867 düzenlemesinden sonra Menteşe ile birleştirilen Denizli 

tekrar kaza olarak, Aydın Sancağı'na katıldıysa da 1883'de Denizli sancağı yeniden kurulunca 

mutasarrıflık haline getirilmiş ve 1884'te Tavas, 1888'de Garbi Karaağaç'ın katılmasıyla 

Osmanlı dönemindeki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu dönemde 6 kaza ve 1 nahiyeden 

oluşan Denizli'nin toplam köy sayısı da 385'e ulaşmıştır. 
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I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Rol ve Sorumlulukların Ayrımı 

I.B.1. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

 İç kontrol kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

55.maddesi’nde; “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

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

bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. 

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

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

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

bağlanarak, iç kontrolün kapsamı da ortaya konulmuştur. 

 Kanun’un 11.maddesi incelendiğinde de malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin 

gözetilmesi ve izlenmesi konusunda  

 Başkanlarının meclislerine karşı sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı maddede, üst 

yöneticilerin bu sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. 

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapılması ise sözü edilen Kanun’un 60.maddesi ile mali hizmetler 

birimine verilmiştir. 

 Ayrıca, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre, strateji geliştirme birimleri, iç kontrol foksiyonunu da yürütecektir. Bu 

görev, söz konusu Yönetmeliğin 4.maddesi gereği, “malî hizmetler fonksiyonu kapsamında 

yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt 

birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur.” denilerek, uygulamaya yön verilmiştir. 

 Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, iç kontrolün, 

harcama birimleri, muhasebe birimi ve iç denetimden oluştuğu sonucuna varılmaktadır. İç 

kontrolün kurulması ve geliştirilmesi ise mali hizmetler (strateji geliştirme) birimlerinin 

sorumluluğunda olmakla birlikte, harcama birimlerinin de bu süreçte oldukça önemli görev 

ve fonksiyonları bulunmaktadır. 
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Tablo 1 İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

GÖREVLİLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Üst Yönetici 

 (Belediye Başkanı) 

 İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetimi, 

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

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

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

İç Denetçiler 

 Kurumdaki iç kontrol sistem ve süreçlerinin işlevsel açıdan 
denetlenmesi, 

 Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst yöneticiye 
rapor edilmesi, 

 Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesi, 

Harcama Yetkilisi 

(Birim Müdürleri) 

 Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden 
sorumlu, 

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

 İç kontrol güvence beyanının her yıl düzenlenmesi ve birim faaliyet 
raporlarına eklenmesi, 

Mali Hizmetler Birimi 

(Strateji Geliştirme 
Birimi) 

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

 İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını 
sağlayacak düzenlemelerin hazırlanması ve üst yöneticinin onayına 
sunulması, 

Muhasebe Yetkilisi 
 Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının 

usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde 
tutulmasından sorumlu, 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Üst Yönetici Rehberi” 
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Ayrıca, iç kontrole ilişkin, 5018 sayılı Kanun’un 55.maddesinde, malî yönetim ve iç kontrol 

süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin 

standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirleneceği, 

geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen yerlere, sistemlerin 

koordinasyonunu sağlama ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verme görevi de yine aynı 

maddeyle verilmiştir. 

 Bu yetki kapsamında, Maliye Bakanlığı tarafından, 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı 

Resmi Gazetede Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde 

aşağıdaki hususlara yer verilmiştir. 

“Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her 

türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek 

ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç 

Kontrol Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere 

ilişkin olmak zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde 

hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve 

idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi her bir idarenin kendine 

özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenecek ve üst 

yönetici onayını izleyen 10 işgünü içinde Maliye Bakanlığı’na 

gönderilecektir.  

Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına 

uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu 

çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili 

düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları 

en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz 

konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini 

sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler 

alınacaktır. 

Diğer taraftan, 26.5.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikle belirlenen geçiş takvimi uyarınca, 2008 ve sonraki 

yıllarda stratejik plan ve performans programı hazırlayacak idareler, 

hazırlık çalışmalarında bunlara ilişkin standartları da dikkate alacaklardır. 

Stratejik plan ve performans programı hazırlamayacak kamu idareleri ise 

bu plan ve programların hazırlanması dışında kalan hususlara uyum 

sağlayacaklardır.” 
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 Tebliğ’de yer verilen hususlarla iç kontrolün kamu idarelerinde kurulması ve 

geliştirilmesine yönelik yöntem, süreç ve sistem konusunda belirlemeler yapılmıştır. 

I.B.2. Belediye Karar Organları 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3.maddesinde, Belediye; “Belde sakinlerinin mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Yine söz konusu Kanun’un aynı maddesinde, belediye organlarının, belediye 

meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olduğu hükme bağlanmıştır.  

 Belediye karar organlarından olan belediye meclisinin görev ve yetkileri ise, sözü 

edilen Kanun’un 18.maddesinde sayılmış olup, aşağıda sıralanmıştır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 

belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir 

Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya 

yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar 

üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu 

olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına 

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 

kurulmasına karar vermek. 
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j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-

işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek. 

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek. 

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 

beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 

idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik 

ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama 

veya tahsis etmeye karar vermek. 

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek 

kabul etmek. 

 Belediye karar organlarından bir diğeri, belediye encümeni olup, görev ve yetkileri, 

5393 sayılı Kanun’un 34.maddesinde sayılmıştır. Buna göre; 

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 

meclisine görüş bildirmek. 

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
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e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 

anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını 

uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

Belediye karar organlarından, belediye başkanının görev ve yetkileri ise 5393 sayılı 

Kanun’un 38.maddesinde sayılmış olup, aşağıda sıralanmıştır: 

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara 

onay vermek. 

j) Belediye personelini atamak. 

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 
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n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.  

 

I.B.3. Yetki,Görev ve Sorumluluklar 

Görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, birçok Kanun 

hükmü ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, izleyen kısımda görev yetki ve sorumlulukların çizdiği 

çerçeve içinde belediyenin hizmet alanları ana başlıklar halinde sıralanmaktadır.  

İmar Hizmetleri 

- İmar planı hazırlamak, 

- İmar planlarında gerekli değişiklikleri yapmak, 

- Kaçak inşaatları tespit etmek, 

- Mimari, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini inceleyerek onaylamak, 

- Yapı ve iskân ruhsatı vermek, 

- Hali hazır harita yapmak, yaptırmak, 

- Kamulaştırma, tevhid, ifraz, yola terk ve ihdas işlemleri 

Fen İşleri Hizmetleri 

- Yapım işleri  

- Yol yapımı (cadde, sokak ve kaldırımlar) 

- Asfalt üretimi ve yol kaplaması 

- Açık ve kapalı otopark yapmak 

- Köprülü kavşak, alt geçit/üst geçit yapmak 

- Sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina yapmak 

- Spor tesisleri yapmak 

Emlak ve İstimlâk Hizmetleri 

- Kamulaştırma, satın alma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı işlemleri 

- Belediye taşınmazlarının kira ve satışı işlemleri 
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- Kentsel dönüşüm projeleri 

- Kalite ve standartların korunması 

- Kayıt dışı üretimin kayıt altına alınması 

Proje Hizmetleri 

- Belediyeye ait yatırım projelerini hazırlamak, hazırlatmak 

- Proje yarışmaları düzenlemek 

- AB fonlarını takip etmek, proje geliştirmek 

- Diğer kurumlarla ortak proje hazırlamak, yürütmek 

Su-Kanal Hizmetleri 

- İçmesuyu ihtiyacını karşılamak 

- Kanalizasyon hizmetleri 

- Yağmursuyu çalışmaları 

Ulaşım Hizmetleri 

- Şehir içi yol çizgi ve yaya geçitlerinin düzenlenmesi hizmetleri 

- Otopark hizmetleri vermek 

- Halkın trafik konusunda bilinçlendirilmesi 

- Trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi ve sinyalizasyon hizmetleri vermek 

- Toplu taşıma araçları ve taksilerin kontrolü ve denetimi 

- Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini yapmak, yaptırmak 

- Otogar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 

Çevre Hizmetleri 

- Şehrin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak veya yaptırmak 

- Çevre yönetim sistemlerini oluşturmak 

- Proje ve faaliyetlerin ÇED çalışmalarını yapmak 

- Katı atıkların kontrolü 

- Hava kalitesinin korunması 

- Gürültü ve görüntü kontrolü 

Kültür ve Sosyal Hizmetler 

- Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal hizmetler 

- Eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek sosyal hizmetler 
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- Bilgi evleri ve kurs merkezleri hizmetleri 

- Lise öğrencilerine yönelik burs hizmetleri 

- Konservatuar 

- Kültür ve sanat etkinlikleri 

- Ulusal ve uluslararası festivallerin düzenlenmesi 

- Bando ve mehter takımı 

- Evlendirme hizmetleri 

- Kent Konseyi çalışmaları 

- Kadın, çocuk ve kadın meclisi toplantı organizasyonu 

Bilgi İşlem Hizmetleri 

- Belediye bilgi sistemlerinin çalışmasını sağlamak 

- Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi işlemleri 

Yazı İşleri Hizmetleri 

- Meclis kararları 

- Encümen kararları 

- Arşiv hizmetleri 

Park ve Bahçe Hizmetleri 

- Çevre düzenlenmesi- kentsel tasarım 

- Yeşil alan miktarını arttırmak, 

- Park sulaması için sondaj kuyuları açmak 

- Park, bahçe, mesire ve çocuk oyun alanlarının bakımı 

- Şehir içi peyzaj çalışmaları 

- Defin işlemleri  

- Mezarlık bakımı 

Sağlık Hizmetleri 

- Portör muayeneleri 

- Belediye mücavir alanında haşerelerle mücadele 

- Menşe-i şahadetnamesi düzenlemek 

- İçmesuyu klorlama ve klor ölçümü 

- Laboratuvar hizmetleri (kömür-kimya ve mikrobiyolojik) 
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- Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu 

- Sağlıklı Kentler (yaşanılabilir bir kent oluşturulması) 

- Defin ruhsatı rapor işlemleri 

- Kurum içi sağlık hizmetleri 

İtfaiye Hizmetleri 

- Yangına müdahale ve söndürme 

- Su baskınına müdahale etmek 

- Yangın yönünden kontrol ve denetim 

- Baca temizliği hizmetleri 

- Yangın ve kurtarma konulu eğitim hizmetleri 

- Kaza ve afetlere müdahale 

- Arama kurtarma çalışmaları 

- İşyeri ruhsatı için yangın güvenliği raporu verilmesi 

Zabıta Hizmetleri 

- Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi 

- Kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesi 

Hukuk Hizmetleri 

- Belediye yöneticilerine hukuki görüş bildirmek 

- Dava ve icra takip işlerini izlemek ve sonuçlandırmak 

Özel Kalem Hizmetleri 

- Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetler 

- Kardeş şehir ilişkilerinin düzenlenmesi 

- Başkan- vatandaş görüşmelerinin sağlanması 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri 

- Personel özlük hakları ile ilgili işlemler 

- Hizmet içi eğitimler 

 

Mali Hizmetler 

- Stratejik plan, performans programı 
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- Su abone işlemleri 

- Faaliyet raporları 

- Bütçe, kesin hesap  

- Ön mali kontrol faaliyeti 

- İdare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi 

- Gelir ve alacaklarının takip ve tahsili işlemleri 

- Giderlerin ilgili kişilere ödenmesi, kayıt ve muhasebe işlemleri 

Destek Hizmetleri 

- Mal ve hizmet alımı yapmak 

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satış işlemlerini yürütmek 

- Afet (sel, deprem, savaş vb.) öncesi ve sonrası planlama, eğitim ve tatbikat çalışmaları 

Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri 

- İmaj, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları 

- İstek ve şikâyetlerin takibi 

- Kamuoyu araştırmaları 

- Basın ile ilişkilerin sağlanması 
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II.A. İç Kontrol: Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması 

II.A.1. Genel Çerçeve 

Kamu idarelerinde uygulanacak olan iç kontrol sistemi 5018 sayılı Kanun’un 55 ile 

67‘nci maddelerinde; iç kontrolün tanımı, amacı, yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol ve mali 

hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve yetkilisi, iç denetim, iç denetçi ve İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu ve görevleri başlıkları altında, anılan Kanun’un 55, 56, 57 ve 58‘inci 

maddelerine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve yayımlanan “İç Kontrol ve Ön 

Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”da da; iç kontrol, ön mali kontrol, mali hizmetler 

biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler ve çeşitli hükümler bölümleri altında 

ayrıntılarıyla birlikte ele alınmıştır.  

II.A.2. İç Kontrolün Tanımı 

II.A.2.1. Kontrol Kavramı 

Kontrol; bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek ve 

denetlemektir. Bir başka ifadeyle; bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakmaktır. Kontrol 

kavramını, önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için idarenin aldığı tedbirler 

bütünü olarak tanımlamak da mümkündür. Bu manada kurumsal amaçlara ulaşılması, 

hedeflerin gerçekleştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşılmasının önündeki belirsizlik ve risklerin 

yönetilmesi çerçevesinde alınan tedbirlerin tamamı kontrol kapsamındadır. Bu bir güvence 

olup, söz konusu güvencenin sağlanması için yapılan planlama, belirlenen politika, yapılan 

düzenlemeler ve uygulanan süreçler iç kontrolü meydana getirmektedir.  

Yönetimin en temel faaliyeti olarak kontrol kavramını, idarenin her türlü faaliyetinin 

sonuçlarını tespit etmek ve değerlendirmek, elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş olan 

yönetsel amaç ve hedeflere uygun olup olmadığını ölçmek ve bu yönde gerekli düzeltici 

II. DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 
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tedbirleri almak şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu yönüyle bakıldığında kontrol, denetimi de 

kapsayan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.  

Kontrol ve denetim, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde çok önemli 

bir işleve sahiptir. Çünkü parlamentolar, vatandaşlar ve hükümetler, kamu kaynaklarının 

mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, kamusal faaliyetlerin başarılı olup 

olmadığını ve kamu hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulup 

sunulmadığını bilmek durumundadırlar. Günümüzde böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğundan 

hesap verme sorumluluğu bakımından, kamu yöneticileri bu ihtiyacı karşılamak adına 

belirtilen kesimlere hesap vermekle sorumludurlar. Dolayısıyla, kontrol ve denetim faaliyeti 

sonucunda sunulan raporlar yoluyla hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olmaktadır.  

II.A.2.2. İç Kontrol Nedir 

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

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

bütünüdür. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve 

yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Maliye Bakanlığı ayrıca, 

sistemin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. 

 

http://www.bumko.gov.tr/kontrol/yonlendir.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1E095E577053A96B
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Bu tanımda da görüleceği üzere iç kontrol; bir kurumun amaçlarına ve hedeflerine 

ulaşmak için yaptığı tüm faaliyet ve işlemleri kapsamaktadır. Bu faaliyet ve işlemlerin mali 

karakterli olup olmamasının bir önemi yoktur. Bu bağlamda bir kuruluşun kendi iç 

bünyesinde uygulanmakta olan mali veya mali olmayan kontroller bütünü iç kontrolü 

meydana getirmektedir.  

İç kontrolün yukarıya alınan tanımının, uluslararası standart ve uygulamaları dikkate 

aldığı ve yönetime dört temel konuda güvence verdiği görülmektedir. Söz konusu temel 

güvenceler şunlardır: 

 İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında düzenlilik, etkinlik ve 

verimliliğin sağlanması,  

 Varlıkların ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve suiistimallerin önlenmesi, 

 İdari ve mali kayıt, bilgi ve raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin tesisi, 

 Yürürlükteki hukuk normlarına ve idari düzenlemelere uyumun sağlanması 

İç kontrol, 5018 sayılı Kanunda sistem olarak tanımlanmış olmakla birlikte iç kontrol, 

sistem ve faaliyet/süreç olarak birbirinden ayrılmaktadır. İç kontrol sistemi; bir kamu 

idaresinin amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan bir bütündür. Mali ve mali olmayan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak 

uygulanan kontrol mekanizmaları dışındaki faaliyet ve fonksiyonlar da iç kontrol sistemi içine 

girmektedir. Bir süreç olarak iç kontrol ise; belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için idare 

tarafından uygulanan tüm kontrol faaliyet ve işlemleri kapsar. Bu manada iç kontrolü 

değerlendiren iç denetim faaliyeti iç kontrol sürecinin dışında değerlendirilmektedir.  

5018 sayılı Kanunda yapılan iç kontrol tanımı hem iç kontrolün amacını hem de 

muhtevasını belirlemektedir.  

II.A.3. İç Kontrolün Amacı 

Kamu idarelerinde tesis edilen ve uygulanan iç kontrolün amaçları 5018 sayılı 

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

maddesinde sayılmıştır. Anılan maddelere göre iç kontrolün amaçları; 
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a)Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini, 

b)Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesini,  

c)Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  

d)Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini,  

e)Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,  

sağlamaktır.  

Yukarıda sayılan iç kontrol amaçlarının, COSO modelinde belirtilen ve Avrupa 

Komisyonu tarafından sıralanan iç kontrol amaçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.  

COSO modelinde iç kontrolün amaçları; 

—Faaliyetlerde etkinlik ve etkililik, 

—Finansal raporlamanın güvenilirliği, 

—Mevzuata uygunluk şeklinde sayılmıştır.  

Avrupa Komisyonu da iç kontrol sisteminin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır.  

—Bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğünü sağlamak, 

—Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, plan ve politikalara uygunluğu sağlamak, 

—Varlıkların güvenliğini sağlamak, 

—Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımını sağlamaktır. 

COSO modelinde belirtilen, Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan ve 5018 sayılı 

Kanunda sayılan ve birbirleri ile benzerlik gösteren bu amaçlara ulaşılması iç kontrol 

tarafından tam olarak garanti edilmez. İç kontrol süreçleri söz konusu amaçlara erişilmesinde 

idareye güvence verir. Bu nedenle iç kontrolün sayılan amaçlarına ulaşmada kurumlar 

arasında farklılıklar olması doğaldır. Sayılan bu amaçlara ulaşabilmesi için kamu idarelerinin 

malî yönetim ve kontrol sistemleri; üst yönetim, harcama birimleri, muhasebe hizmetleri, 

malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri üzerine bina edilmiştir.  
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II.A.4. Kamu İç Kontrol Standartları 

Birçok ülkede uluslararası kabul görmüş standartlar, ulusal hukuk kuralları, teşkilat 

yapısı, yönetim kültürü ve kendilerine has yapılar dikkate alınmak suretiyle ulusal kamu iç 

kontrol standartları oluşturulmuştur. Türkiye’de de oluşturulacak kamu iç kontrol 

standartlarında INTOSAİ, COSO ve COCO gibi uluslararası kabul görmüş iç kontrol standartları 

dikkate alınacaktır.  

COSO tarafından çıkarılan İç Kontrol Bütüncül Çerçevesi isimli çalışmada iç kontrol 

standartları belirlenmiştir. Esas itibariyle COSO iç kontrol standartları özel sektör için 

hazırlanmıştır. Avrupa Komisyonu da, AB kurumlarında uygulanmak üzere 2000 yılında 

başladığı iç kontrol standardı çalışmalarını her yıl güncelleştirmek suretiyle tamamlayarak 

(24) iç kontrol standardı yayımlamıştır. 

Ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde 

Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı 5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve 

Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda hükme bağlanmıştır. Kamu idareleri, malî ve malî 

olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle 

yükümlüdür. Ancak, 5018 sayılı Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, 

idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin 

standartlar belirlenebilecektir. İç kontrol uygulamalarında kamu iç kontrol standartlarına 

uyulup uyulmadığı merkezi uyumlaştırma görevi bağlamında Maliye Bakanlığı tarafından 

izlenip değerlendirilecektir. 

II.A.5. İç Kontrolün Temel İlkeleri 

II.A.5.1. Genel Olarak 

İç kontrol idarenin yönetim sorumluluğundadır. Kontrol sistemini kurmak, işletmek ve 

değerlendirmek idarenin görevidir. İdarenin bütün iş ve eylemlerini ve süreçte rol alan tüm 

görevlileri kapsayan iç kontrolün temel ilkeleri İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve 

Esasların 6’ ncı maddesi ile belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.  

a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.  
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b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.  

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

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

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

belirlenir.  

f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap 

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

Yukarıda sayılan iç kontrolün temel ilkeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

II.A.5.2. Yönetim Sorumluluğu 

İç kontrol sorumluluğu yönetime aittir. Kontrol faaliyetleri yönetimin sorumluluğu 

çerçevesinde yürütülür. Bu ilke iç kontrolün tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi 

konusunda idarenin görevli ve sorumlu olduğuna işaret etmektedir. İç kontrol sürecinin 

yönetim tarafından izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

değerlendirme yapılırken iç denetim raporlarından da yararlanılır. İç denetim idare 

tarafından oluşturulan iç kontrolün yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirerek bunu yönetime 

raporlar. 

İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde idare çalışanları tarafından 

ifa edilir. Bu bağlamda yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için üst 

yöneticilerle diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir. 

COSO modeline göre iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasına, güvenilir raporların 

üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin 

mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Ancak, iç kontrol sistemi, ne kadar iyi 

kurulursa kurulsun bu amaçların gerçekleşmesi için kesin güvence sağlamaz. İç kontrol, bu 

amaçların gerçekleşmesi için yönetime sadece makul bir güvence sağlar. Kontrolün kişiler 

tarafından uygulanması nedeniyle eksiklik, hata ve yanlış anlaşılmaların her zaman olması 

mümkündür. 

İdarede her personelin iç kontrol sorumluluğu bulunmaktadır. Üst yönetici, iç kontrol 

sisteminin kurulmasından ve işleyişinden doğrudan sorumludur. Bunun en önemli unsuru 
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uygun ve gerekli bir kontrol ortamının sağlanmasıdır. Üst yönetici, diğer yöneticilere liderlik 

yapmak, yol göstermek, politika belirlemek suretiyle sistemin işleyişini gözetir. Belirli iç 

kontrol mekanizmalarının kurulması için diğer yöneticilere yetki devreder. 

İdarede yer alan diğer yöneticiler iç kontrol sisteminin tasarlanması ve 

yürütülmesinde daha aktif bir rol alarak kontrol sürecini işletir. Her yönetici kendi birimindeki 

iç kontrolün işleyişinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Ayrıca, mali hizmetler yöneticisinin 

de önemli rolü ve sorumluluğu söz konusudur. Anılan yöneticiler idarenin plan, program, 

bütçe ve raporlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rol alırlar ve mali işlemlerin bu 

düzenlemelere ve mevzuata uygunluğunu kontrol ederler. 

İç kontrol sisteminin doğru ve düzgün bir şekilde yürütülmesinde ve geliştirilmesinde 

yöneticilerin yanında idaredeki tüm çalışanların sorumluluğu vardır. Diğer personel görevini 

yaparken kontrol faaliyetini göz ardı etmemek zorundadırlar. İdarenin amaç ve hedeflerine 

aykırı bir durumu tespit ettiklerinde ilgili merciye bildirmek mecburiyetindedirler. 

İç kontrol sisteminin yürütülmesinde yöneticiler ve idarede çalışanlara ek olarak iç 

denetçilerin de görevleri söz konusudur. İç denetçiler bu görevi iç kontrol sistemini 

denetlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmak suretiyle 

yerine getirirler. 

II.A.5.3. Risk Esaslı İç Kontrol 

İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasında 

riskli alanların dikkate alınması bu ilkenin özünü meydana getirmektedir. İç kontrol sürecinde 

risk değerlendirmesi temel noktalardan birisidir. İç kontrolün ulusal düzeyde ve kurumsal 

bazda uygulanmasında riskli alanların seçilmesi ve buna göre gereken çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

İç kontrolün uygulanmasında önceliğin riskli alanlara verilmesi, kontrol maliyeti ile 

kontrol sonucunda elde edilecek fayda arasında bir denge kurulmasını, kısaca en az maliyetle 

en fazla faydanın elde edilmesini sağlamaktadır. Bu ilke çerçevesinde idareler önce riskli 

alanları tespit edecekler, sonra bu riskli alanları değerlendirip analiz edecekler ve kontrol 
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faaliyet ve süreçlerini bu analizlere dayandıracaklardır. Özetle; sadece kontrol yapmış olmak 

için kontrol yapılmayacak, riskli alanlardan başlanılarak yönetim sorumluluğu bağlamında iç 

kontrol faaliyetleri yürütülecektir. 

II.A.5.4. İç Kontrolde Sorumluluk 

İç kontrolde sorumluluk işlem sürecinde yer alan tüm görevlileri kapsar. Bu, etkin ve 

başarılı bir iç kontrolün olmazsa olmazlarındandır. Çünkü idarenin bir faaliyetinde süreçte yer 

alan tüm yönetici ve çalışanlarının ortak rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bir süreçte yer 

alan tüm görevlilerin yapılan kontrolden sorumlu olmaları sürecin etkinliğini ve verimliliğini 

artırır. Yoksa, iç kontrole ilişkin sorumluluk, süreçte yer alan tek bir görevliye yüklense 

istenilen etkinliğin sağlanması mümkün olamaz. 

II.A.5.5. Kapsam Bakımından İç Kontrol 

İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrolün sadece mali işlem 

ve kararlarla sınırlandırılması bu ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Uluslararası standartlarda 

olduğu gibi konuya ilişkin yasal düzenlemelerde de iç kontrolün mali olan ve olmayan tüm 

karar ve işlemleri kapsadığı vurgulanmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki kuruluşların tüm 

faaliyetleri iç kontrol içine girmektedir. Bu bağlamda iç kontrolü sadece ön mali kontrol 

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

işlemler üzerinde gerçekleştirilen bir kontrol faaliyeti iken iç kontrol ön mali kontrolü de içine 

alan daha geniş kapsamlı bir kontrol faaliyet ve süreçlerinden meydana gelmektedir.  

II.A.6. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler 

II.A.6.1. Genel Olarak 

Bu ilke uyarınca iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması gerekir. İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi; idarenin iç kontrol 

uygulamalarının izlenmesi ve gözden geçirilmesidir. 
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İç kontrol sistem ve mekanizmaları değişmez kurallar bütünü olmadığı için ihtiyaç 

hissedildiğinde güncellenmeli ve yenilenmelidir. İç kontrol değerlendirmeleri kurumsal 

düzeyde ve ulusal seviyede gerçekleştirilebilir. 

II.A.6.2. Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

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

sorumlulukların belirtildiği 8‘inci maddesinde; iç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol 

sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış 

denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye 

tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır denilmektedir. Bu bağlamda kurumsal düzeyde 

değerlendirme yönetim, iç denetçiler ve dış denetçiler tarafından yapılmaktadır. 

II.A.6.2.1. Yönetimin Değerlendirmesi 

Yönetim bizzat gözlem ve tespitlerle izleme yapabilir. Yönetim tarafından yapılan 

değerlendirme sorumluluğu ilk etapta üst yöneticiler, harcama yetkilileri ile mali hizmetler 

birimi yöneticisine aittir. Bu yöneticilerin zaman zaman sistemin işleyişine yönelik toplantılar 

yaparak eksiklikleri tespit edip gereken önlemleri almaları gerekir. Yapılan bu 

değerlendirmelerde idarenin diğer çalışanlarının da görüş ve önerilerinin dikkate alınması 

yararlı olur. 

II.A.6.2.2. İç Denetçilerin Değerlendirmesi 

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

ve diğer kontroller bütünü olmak üzere iç kontrol sisteminin bir parçasıdır. İç denetim; 

kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak 

amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Bir başka 

ifadeyle iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 

danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali 

işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 
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geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 

standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

İdarenin iç kontrol sistem ve uygulamaları iç denetim faaliyeti kapsamında iç 

denetçiler tarafından değerlendirilir ve üst yöneticiye raporlanır. İç denetim raporları da iç 

kontrol uygulamalarının değerlendirilmesine katkı sağlar. 

II.A.6.2.3. Dış Denetçilerin Değerlendirmesi 

Bir diğer izleme yöntemi ise dış denetimdir. Dış denetim raporları da mutlaka 

yararlanılması gereken raporlardandır. Dış denetimin de idarenin iç kontrol ve uygulamaları 

konusunda görevi söz konusudur. Bu bağlamda dış denetçiler de iç kontrol sistemini 

değerlendirir, aksayan yönleri tespit eder ve sistemin geliştirilmesine yönelik önerilerde 

bulunur. 

Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali 

faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk 

yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlanmasıdır. 

Bunlara ek olarak merkezi uyumlaştırma biriminin tespit ve önerilerinin de dikkate 

alınması gerekir. Tüm bu kaynaklardan gelen değerlendirmelerin dikkate alınması ve 

uygulanması iç kontrol sisteminin olgunlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olur. 

II.A.6.3. Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

Ulusal düzeyde iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi görevi Maliye Bakanlığı 

bünyesinde görev yapan merkezi uyumlaştırma birimine aittir. Anılan birim “7.1. İç Kontrole 

İlişkin Merkezi Uyumlaştırma Görevi” başlıklı bölümde sayılan ve açıklanan görevlerini 

yaparak idarelerin iç kontrol sistemlerini izler, değerlendirir ve alınması gereken önlemleri 

belirler. İyi uygulama örneklerini diğer kamu idarelerine yaygınlaştırır ve gereken durumlarda 

mevzuat değişikliğine gider.  
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II.A.7. İç Kontrol Düzenleme ve Uygulamalarında İyi Malî Yönetim İlkeleri 

İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap 

verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi malî yönetim ilkelerinin dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu ilkeler kısaca aşağıda açıklanmıştır; 

II.A.7.1. Mevzuata Uygunluk 

Mevzuata uygunluk; kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, 

yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olmasıdır. Uygunluk denetimi de kurumun mali 

işlemlerinin ve faaliyetlerinin, belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup 

olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Denetimin konusu, kurumun mali işlemleri ve 

faaliyetleridir. Uygunluk denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş bir kitleye değil, çoğunlukla 

sınırlı sayıda ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara raporlanır.  

II.A.7.2. Saydamlık 

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

kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesidir. 

Bu amaçla;  

a-Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 

b-Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile 

bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları 

ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

c-Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, 

d-Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe 

prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunludur.  

Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin 

alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.  

Bu bağlamda mali saydamlık ile; 

-Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması, 

-Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması, 
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-Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık 

olması, 

-Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek suretiyle yetkili 

mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri amaçlanmıştır. 

Saydamlığın, devletin hesap verme sorumluluğuna etkisi söz konusudur. Saydam bir 

mali sistem, kamu kaynaklarının kullanıldığı alanlarla bu alanlarda meydana gelen sonuçlar 

hakkında kamuoyunu bilgilendirir ve idari hiyerarşide kimin hangi sonuçlardan sorumlu 

olduğunu ortaya koyar. Saydamlık, kamu kaynaklarının kullanımında siyasetçilerde olduğu 

gibi bürokraside de davranışları etkiler. Böylece kaynak dağılımının etkinliğini ve verimliliğini 

artırır ve kamu yönetimini etkin kılar. Saydamlığın bir diğer önemli sonucu da yönetime 

duyulan güvenin artmasına olan katkısıdır. Yönetim sahip olduğu yetkileri keyfi 

kullanmayacağını kamuoyuna deklare ederek kendisine duyulan güveni artırır.  

Saydamlığın sağlanabilmesi için kamuoyuna etkin ve düzenli bilgi akışının sağlanması 

gerekir. Bunun temelinde de etkin raporlama yer alır. Etkin raporlama genel kabul görmüş 

ilke, standart ve yöntemler çerçevesinde yapılır.  

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geliştirdiği “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar 

Tüzüğü”ne göre üye ülkelerde desteklenmesi gereken dört temel mali saydamlık ilkesi 

bulunmaktadır ki bunlar aşağıda sıralanmıştır.  

a- Rollerin ve sorumlulukların belirgin olması, 

Bu ilke gereği kamu sektörünün açıkça tanımlanması, ekonominin diğer kısımlarından 

kesin bir şekilde ayrılması ve kamu sektörü içinde de politika ve yönetim rollerinin açıkça 

belirtilmesi gerekmektedir.  

b-Bilgilerin kamuya açık olması, 

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

kamuoyuna düzenli aralıklarla bilgi vermelidir.  

c-Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerinin açık olması, 
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Bütçe metni, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi ve bütçenin 

dayandırıldığı politikaları içermelidir. Bütçe verileri politik analiz yapmayı kolaylaştırmalı ve 

sorumluluğu artıracak şekilde sınıflandırılmalıdır.  

d-Denetimin ve istatistiki veri yayımlamanın bağımsız olması, 

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

tarafından denetlenmelidir.  

II.A.7.3. Hesap Verebilirlik 

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

kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların; kaynakların etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli 

önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda 

olmasıdır.  

Hesap verme sorumluluğu ile hedeflenen sonuçları gerçekleştirmek için nelerin 

yapılmasının planlandığı, nelerin yapılmış ya da yapılmamış olduğu, nelerin yapılmakta 

olduğu, yapılması gerekli olan şeylerin zamanında yapılıp yapılmadığı ve nelerin iyi gittiği, 

nelerin gitmediği sorgulanır. Dolayısıyla, hesap verme sorumluluğu sayesinde hukuka 

uygunluk, saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eşitlik gibi ilkelere uyulup uyulmadığı 

saptanmakta ve sorumluluğu devredenlere sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine getirilip 

getirilmediğini değerlendirme imkânı doğmaktadır.  

Hesap verme sorumluluğunun üç boyutu vardır; 

a-Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu:  

Yürütmenin parlamentoya karşı olan sorumluluğudur ki Bbakanların sorumluluğu 

buraya girmektedir.  

b-İdari ve Mali Hesap Verme Sorumluluğu:  
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Kamu yöneticilerinin bağlı ya da ilişkili olduğu bakanlarına ve üst amirlerine karşı 

sorumluluğudur.  

c-Vatandaşa Yönelik Hesap Verme Sorumluluğu:  

Hem parlamentonun hem de bütünüyle devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur. 

Kamu idaresinin yıllık faaliyet raporlarının kamuoyuna sunulması ile bu sorumluluk yerine 

getirilmiş olur.  

Özetle, hesap verme sorumluluğu olanları; bakanlar, üst yöneticiler, harcama 

yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler birimi yöneticisi, muhasebe yetkilisi ve 

kamu kaynağının elde edilmesinde görevli olanlar şeklinde sıralayabiliriz.  

Bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler 

birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin hesap verme sorumluluğu “7.2. İç Kontrole İlişkin 

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar” başlıklı bölümde açıklanacağı için burada sadece kamu 

kaynağının elde edilmesinde görevli olanların hesap verme sorumluluğuna değinilmiştir.  

II.A.7.4. Ekonomiklik 

Ekonomiklik; bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için 

kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmedir.  

II.A.7.5. Etkinlik 

Etkinlik; kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını maksimize 

etmektir.  

II.A.7.6. Etkililik 

Etkililik; bir faaliyetin planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi, hedefe ulaşma 

derecesi ve yerindeliğini ifade eder.  

II.A.8. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları 

İç kontrol standartlarını oluşturan birçok ülke örnek olarak COSO çerçevesini esas 

almıştır. COSO modelinde yer alan, kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, 
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bilgi ve iletişim ve izleme gibi iç kontrolün birbiriyle bağlantılı beş unsuru iç kontrol standardı 

olarak düzenlenmiştir.  

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7’nci maddesi ile ülkemizde 

yapılan düzenlemeye bakıldığında iç kontrolün unsurları ve genel koşulları noktasında 

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

Bu cümleden olmak üzere ülkemizde uygulamaya konulan iç kontrolün unsurları ve 

genel koşulları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.  

II.A.8.1. Kontrol Ortamı 

Kontrol ortamı, iç kontrole ilişkin havayı ifade eden bir unsurdur. Kontrol ortamı, bir 

kuruluştaki yönetimin kurum içi kontrolün önem ve mahiyetine ilişkin bakış açısı, tutum ve 

davranışlarını ifade eder. İç kontrolün amaçlarına ulaşılması için gerekli olan düzen ve 

çerçeveyi sağlar. Kuruluştaki kontrol bilinci kontrol ortamının özünü meydana getirmektedir. 

Ayrıca, kontrole ilişkin çevresel faktörler de kontrol ortamı kapsamında mütalaa 

edilmektedir.  

Bu bağlamda; 

—İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması 

önemlidir.  

—Etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır.  

—Ayrıca, performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve 

sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin 

performansının değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir.  

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

bir şekilde belirlenmesi zorunludur.  

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

tasarlanması ve uygulanabilmesi için kontrole bakışın pozitif olması, kontrol faaliyetlerinin 

desteklenmesi ve benimsenmesi gereklidir. Bunun için de kurumların üst yöneticilerine 
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büyük görev düşmektedir. Bu görev ifa edilirken kurumun alt kademe yöneticileri ile diğer 

çalışanlarının da katkısı gerçekleştirilmelidir.  

Kısaca, uluslararası standart ve uygulamalara bakıldığında kontrol ortamını oluşturan 

veya etkileyen ve aşağıda sıralanan çeşitli faktörler söz konusu olmaktadır; 

-Dürüstlük ve etik değerlere bağlılık, 

-Uzmanlık ve liyakate önem verilmesi, 

-Teşkilat yapısı, 

-Yetki devri ve paylaşımı, 

-Beşeri sermayenin iyi kullanılması, 

-Merkezi uyumlaştırma birimi ile iyi ilişkiler, 

-Bütçe sistemi, 

-Yönetim raporlama sistemi, 

-Muhasebe ve finansal kontrol süreçleri, 

Kurum içi kontrolün yürütülmesinde kontrol ortamını etkileyen faktörlerin izlenmesi 

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

uygulaması gerekmektedir. 

II.A.8.2. Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak 

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

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

riskleri değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Risk değerlendirmesi, kuruluşun maruz kalabileceği iç ve dış risklerin iç kontrol 

tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için kurumda risk 

yönetim sürecinin oluşturulmuş ve uygulanıyor olması gerekmektedir. 
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Risk değerlendirmesi, kurumsal risk yönetiminin bir unsurudur. Risk 

değerlendirmesinin yapılabilmesi için ayrıca kurumsal amaç ve hedeflerin açık ve net olarak 

ortaya konulması gereklidir. Kurumsal amaç ve hedefler idarelerin hazırlayacağı stratejik plan 

ve performans programında yer alacak olan amaç ve hedeflerdir. Risk değerlendirmesi anılan 

dokümanlardaki amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyecek olayların değerlendirilmesidir. 

Böylece söz konusu amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyebilecek risklere karşı gerekli 

önlemlerin alınması ve sürecin yönetilmesi sağlanmış olacaktır. 

Özetle, risk değerlendirmesi, kurumsal amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi, 

etkilerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi şeklinde tezahür eder. 

II.A.8.3. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri, yönetimin emir ve direktiflerine uyulmasını temin eder ve 

güvence sağlar. Kontrol faaliyetleri, risklerin yönetilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına 

yardımcı olan faaliyet, politika ve prosedürlerden oluşan mekanizmalardır. İç kontrolün 

ayrılmaz bir parçası olan kontrol faaliyetleri kontrol süreçleri olarak da adlandırılmaktadır.  

Kontrol faaliyetleri, önleyici, tespit edici ve düzeltici olarak belirlenir ve uygulanır. Bu 

faaliyetler, hatalı ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi, ortaya çıkarılması ve 

düzeltilmesine yönelik tasarlanıp uygulanmalıdır. Ayrıca kontrollerin yetersiz olduğu 

alanlarda ilave kontrollerin uygulanması da gerekli olabilir.  

Kontrol faaliyetlerini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür; 

-Mali kontrol, 

-Muhasebe kontrolü, 

-Süreç kontrolü, 

-İdari kontrol 

Ayrıca, katı ve yumuşak kontrol ayrımı da yapılabilir.  
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Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması idarelerin görev ve 

sorumluluğundadır. Belirlenen bu faaliyetlerin merkezi uyumlaştırma birimi olan Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenen standart ve yöntemlerle uyuşması gerekmektedir. En azından aykırı 

olmamalıdır. 

Kuruluşlarda tasarlanan ve uygulamaya konulan kontrol faaliyetlerinin, kuruluşun iç 

kontrol amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde etkin ve verimli olması gerekmektedir. 

Ayrıca, kontrol faaliyetlerinin yeterli olması ve kurumsal amaçlarla bütünlük içinde olması 

gereklidir. 

Kontrol faaliyetleri bir kurumun her kademesinde ve tüm faaliyet ve fonksiyonlarına 

yönelik oluşturulur. Uluslararası standart ve uygulamalarda kontrol faaliyetleri; onay, 

yetkilendirme, doğrulama, mutabakat, faaliyet ve performansın gözden geçirilmesi, 

varlıkların güvence altına alınması, fiziki kontroller, kayıtların ve bilgilerin muhafaza edilmesi 

ve görevler ayrılığı gibi çeşitli aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Kurumlarca bu aktivitelere 

manuel veya dijital ortamda başka aktiviteler eklenebilir. 

II.A.8.4. Bilgi ve İletişim 

İç kontrolün diğer bir unsuru bilgi ve iletişimdir. Bilgi ve iletişim; idarenin ihtiyaç 

duyacağı her türlü bilginin uygun bir şekilde kaydedilmesi, tasnif edilmesi ve ilgililerin iç 

kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilmesidir. 

Sözü edilen bilgiler sadece finansal işlemlere yönelik bilgiler olmayıp kurumun tüm faaliyet 

ve işlemlerini kapsayan bilgilerdir.  

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

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

şekilde kurum dışı paydaşlarla ve yetkili mercilerle de etkin bir iletişim kurulmalıdır. Bu iç ve 

dış iletişimleri sağlayacak bilişim ağları, kayıt sistemleri, bilgi işleme yöntemleri ve gerekli 

insan kaynaklarından yararlanılmalıdır. Kurum içi ve dışı iletişimde başarı sağlanabilmesi için 

tüm çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmeli, organizasyon içi iletişim kanalları 

açık olmalı, bu konudaki sınırlamalar kaldırılmalı, esnek bir iletişim ortamı sağlanmalıdır. 

Ayrıca kurumun dış iletişime de açık olduğu belirtilmelidir.  
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5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı düzenlemeleri ile bilgi ve iletişime ilişkin gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Mali istatistikler, muhasebe kayıtları ve faaliyet raporları bu 

düzenlemelerden bir kaçıdır. Bu noktada kurum yöneticilerine büyük görev düşmektedir. 

Kurum yöneticilerinin geleneksel yapı ve yaklaşımları terk ederek yeni sistemin öngördüğü 

yaklaşım ve yöntemleri benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir.  

II.A.8.5. Gözetim 

Bir başka iç kontrol unsuru ise gözetimdir. İzleme olarak da adlandırılan bu unsur; iç 

kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini 

ifade etmektedir. Gözetimden maksat; iç kontrol amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, sistemin 

geliştirilmesi ve tekâmül ettirilmesidir. İç kontrolün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve 

güvence altına alınabilmesi için etkin ve yeterli bir gözetimin uygulanabilmesi gereklidir.  

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da ifade edilen iç kontrol sistem 

ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile iç kontrolün 

performansı ölçülür ve kalitesi değerlendirilir.  

Gözetim, içeriden ve dışarıdan yapılabilir. İç gözetim bizzat yöneticiler tarafından 

yapılan izleme, gözden geçirme ve değerlendirmelerdir. İç denetçiler tarafından yapılan 

değerlendirmeler de bu kapsamdadır. Dışarıdan yapılan gözetim ise, merkezi uyumlaştırma 

fonksiyonu bağlamında Maliye Bakanlığınca yapılacak izleme ve değerlendirmeler ile Sayıştay 

tarafından yapılan değerlendirmelerden meydana gelmektedir.  

Tüm bu izleme ve değerlendirmeler iç kontrol sisteminin gelişmesine katkıda 

bulunacaktır.  

II.A.9. İç Kontrol Mevzuatı 

İç kontrol konusunda çok güçlü bir mevzuat alt yapısı bulunmaktadır.5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun en önemli ve geniş bölümünü oluşturan İç Kontrolün 

çeşitli ikincil mevzuatta da sıkça ele alındığı görülmektedir. Aşağıda İç Kontrole ilişkin 

mevzuat detaylı bir şekilde yer almaktadır.  
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 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 tarih ve 25326 

sayılı Resmi Gazete) 

 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 tarih ve 26040 

sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete) 

 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

(18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete) 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (12.07.2006 tarih 

26226 sayılı Resmi Gazete) 

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

Gazete) 

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

www.bumko.gov.tr) 

II.A.10. İç Kontrol Sisteminde Sorumluluk Alanları 

 İç Kontrol, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracıdır.  

 İç Kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda güvence 

sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade etmektedir.  

 İç Kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü olarak da adlandırılmaktadır.  

 İç Kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural ve uygulamalar 

değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda ihtiyaç duyduğu 

mekanizmalardır.  

 İç kontrol bir süreçtir.  

 İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim 

aracıdır.  

 İç kontrol kişiler tarafından uygulanır.  

 İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların yanı sıra 

organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir.  

5018 sayılı yasa uyarınca; Belediyemiz iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk 

bakımından görev tanımları şunlardır: 

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

http://www.bumko.gov.tr/
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Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari-mali karar ve işlemlere 

ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinin temin edilmesi.  

Mali Hizmetler Müdürü: İç kontrol sisteminin kurulması ve standartların uygulanması 

çalışmalarında teknik destek ve koordinasyon ile ön mali kontrol hizmetlerinin yapılması.  

Muhasebe Yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara 

uygunluğunun ve saydamlığın sağlanması 

Gerçekleştirme Görevlileri: İç kontrolün uygulaması.  

Personel: İç kontrolün yaşama geçirilmesi, işlemlerin yürütülmesi, gözden geçirilmesi 

ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi. 
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Tablo 2 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Sayısal Verileri 

İÇ KONTROL 
BİLEŞENLERİ 

STANDART 
KODU 

STANDART ADI 
GENEL ŞART 

SAYISI 
BELİRLENEN EYLEM 

SAYISI 

KONTROL ORTAMI 

1 Etik değerler ve dürüstlük 6 7 

2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 7 12 

3 Personelin yeterliliği ve performansı 8 13 

4 Yetki devri 5 3 

RİSK DEĞERLENDİRME 
5 Planlama ve programlama 6 8 

6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 5 

KONTROL FAALİYETLERİ 

7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 1 

8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 3 3 

9 Görevler ayrılığı 2 2 

10 Hiyerarşik kontroller 2 - 

11 Faaliyetlerin sürekliliği 3 4 

12 Bilgi sistemleri kontrolleri 3 3 

BİLGİ VE İLETİŞİM 

13 Bilgi ve iletişim 7 6 

14 Raporlama 4 3 

15 Kayıt ve dosyalama sistemi 6 - 

16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 - 

İZLEME 
17 İç kontrolün değerlendirilmesi 5 6 

18 İç denetim 2 - 

TOPLAM   79 76 
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Tablo 3 Kontrol Ortamı Standartları Sayısal Verileri 

I-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 

Standart 
Kod No 

Kamu İç 
Kontrol 

Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

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

K
O

S 
 1

.1
 İç kontrol sistemi 

ve işleyişi yönetici 
ve personel 
tarafından 
sahiplenilmeli ve 
desteklenmelidir. 

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence 
sağlandığı için faaliyet 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
 1

.2
 İdarenin 

yöneticileri iç 
kontrol sisteminin 
uygulanmasında 
personele örnek 
olmalıdır. 

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence 
sağlandığı için faaliyet 
öngörülmemiştir. 

K
O

 S
 1

.3
 Etik kurallar 

bilinmeli ve tüm 
faaliyetlerde bu 
kurallara 
uyulmalıdır. 

Etik kurallar ile ilgili yüklenici firma 
personelinde bilgi eksikliği vardır. 

KOS 1.3.1 

Yapılacak alımlarda şartnameye etik 
kurallarının yüklenici firma   personeli  
tarafından bilinmesi ile ilgili hüküm 
eklenecektir. 

Tüm müdürlükler 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Etik Kuralları 
Yönergesi 

Sürekli  
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Standart 

Kod No 

Kamu İç 
Kontrol 

Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

K
O

S 
1

.4
 Faaliyetlerde 

dürüstlük, 
saydamlık ve hesap 
verebilirlik 
sağlanmalıdır. 

Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve 
hesap verebilirlik çalışmaları gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. 

KOS 1.4.1 
Denetim komisyonu tetkiklerini 
yaparak raporunu meclise sunacaktır. 

Üst yönetim/Mali 
Hizmetler Müdürlüğü 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Komisyon raporu Her yıl  

K
O

S 
1

.5
 İdarenin 

personeline ve 
hizmet verilenlere 
adil ve eşit 
davranılmalıdır. 

Sorumluluk dağılımının gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. 

KOS 1.5.1 
Personele eşit iş yükü dağılımı 
sağlanacaktır. 

Tüm müdürlükler  

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 
Müdürlüğü/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Güncellenen personel 
görev dağılım çizelgesi 

Sürekli 
Performans 
değerlendirme ile birlikte 
çalışılacaktır.  

K
O

S 
1

.6
 

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

Her yıl faaliyet raporları performans 
programına uygun olarak 
hazırlanmaktadır. Faaliyet raporunda 
yer alan bilgiler ile ilgili harcama 
yetkililerinden iç kontrol güvence 
beyanı alınarak faaliyet raporuna 
eklenmektedir. Raporda bütçe 
gerçekleşmeleri de yer almaktadır. 
Faaliyet raporu belediye başkanı 
tarafından mecliste sunularak 
yapılan tüm çalışmalar ile ilgili meclis 
onayı alınmaktadır. 

KOS 1.6.1 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim 
Standardı belgesi alınacaktır. 

Tüm müdürlükler 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

ISO 27001 belgesi 2013   

KOS 1.6.2 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Belgesi alınacaktır. 

Tüm müdürlükler 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

ISO 14001 belgesi 2013  

KOS 1.6.3 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi alınacaktır. 

Tüm müdürlükler 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği ISO 10002 belgesi 2013   

KOS 1.6.4 
Faaliyetlerin etkinliği, etkililiği ve 
verimliliği ile ilgili anket çalışmaları 
yapılacaktır. 

Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler 
Müdürlüğü/Kalite 
Yönetim Temsilciliği 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü Anket sonuçları Yılda 1 kez  
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

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. 

K
O

S 
  2

.1
 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence 
sağlandığı için faaliyet 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
  2

.2
 

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

Denizli Belediyesi birimlerinin 
görev tanımları müdürlüklerce 
belirlenmiş ve Kalite Yönetim 
Temsilciliği’ne iletilmiştir. Üst 
yönetim ve çalışanlara görev 
tebliğleri yapılmıştır. Yönetmelik ve 
yönergelerde yapılan tanımlar 
intranet ve internet ağı üzerinden 
duyurulmaktadır. 

      
Makul güvence 
sağlandığı için faaliyet 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
  2

.3
 

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

Mevcut bir görev dağılım çizelgesi 
bulunmamaktadır. 

KOS 2.3.1 
Kişiler bazında işlenmiş organizasyon 
şemaları tüm müdürlüklerde 
oluşturulacaktır. 

Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Tüm müdürlükler Organizasyon şemaları 2014   

KOS 2.3.2 
Organizasyon şemaları tasarlanacak 
ve müdürlükler için asılacak yerler  
belirlenecektir. 

Basın Yayın ve  
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Müdürlüğü / 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Organizasyon şemaları 2014   

K
O

S 
  2

.4
 

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

Teşkilat şeması ve müdürlüklere ait 
görev tanımları hazırlanmış ve 
meclis tarafından onaylanmıştır. 
Onaylı teşkilat yönetmeliği ve 
yönergeler tüm müdürlüklere 
dağıtılmıştır.  

KOS 2.4.1 
KOS 2.2. ve 2.3 faaliyetleri  
kapsamında değerlendirilecektir.  
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı Sonuç 
Tamamlan
ma Tarihi 

Açıklama 

K
O

S 
  2

.5
 

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

Organizasyon yapısı düzenlenmiş 
ancak bazı birim ve şefliklere 
uygun atamalar yapılamamıştır. 

KOS 2.5.1 
Müdürlüklerin organizasyon 
şemalarında belirlenen birimlerin altı 
doldurulacaktır. 

Kalite Yönetim 
Temsilciliği/ 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Başkan yardımcıları/Tüm 
müdürlükler 

Müdürlüklerin 
görevlendirme yazıları 

2014   

K
O

S 
  2

.6
 

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

Uyulması gereken prosedürler ve 
temel esaslar belirlenmiştir. Kalite 
el kitabı tüm müdürlüklere ve üst 
yönetime dağıtılmış; her 
müdürlüğün kalite sorumlusu 
müdürlük içinde bilgilendirme 
çalışmaları yürütmüştür. Hassas 
görevlerin ne olduğuna dair bir 
belirleme yapılmamıştır. 

KOS 2.6.1 

Müdürlüklerin hassas görevlerle ilgili 
bilgilendirilmesi ve iş akış 
şemalarındaki faaliyetlerden risk 
puanı yüksek çıkanlar hassas görevler 
olarak belirlenecektir. 

Üst Yönetim/ 
Mali Hizmetler  
Müdürlüğü/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Tüm müdürlükler 
Hassas görevler listesi, 
toplantı tutanağı, 
broşür hazırlanması 

2014  

KOS 2.6.2 
Hassas görevler ile ilgili sorumlular 

belirlenecektir. 
Üst yönetim 

İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü / Etik 

kurulu 

Görevlendirmeler 2014 
  

  

KOS 2.6.3 
Kalite yönetimi ile ilgili bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. 

Kalite Yönetim 

Temsilciliği 
Tüm müdürlükler Toplantı tutanakları Sürekli 

K
O

S 
  2

.7
 

Her düzeydeki 
yöneticiler verilen 
görevlerin sonucunu 
izlemeye yönelik 
mekanizmalar 
oluşturmalıdır. 

Mekanizma kalite yönetimi 
tarafından oluşturulmuştur. 

KOS 2.7.1 
Başkan yardımcıları tarafından izleme 
toplantıları yapılacaktır. 

Tüm müdürlükler 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Toplantı tutanakları Aylık 

 

KOS 2.7.2 
Müdürlükler içinde ilerleme 
toplantıları yapılacaktır. 

Tüm müdürlükler 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Toplantı tutanakları Aylık 

KOS 2.7.3 
Başkan yardımcıları toplantısı 
yapılacaktır. 

Üst yönetim Özel Kalem Müdürlüğü Toplantı tutanakları Aylık  

KOS 2.7.4 
İç tetkikler düzenli olarak yapılacak ve 
sonuçları izlenecektir. 

Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Tüm müdürlükler 
İç tetkik raporları, 
Düzenleyici önleyici 
faaliyetler raporu 

Her yıl (yılda 2 
kez) 

 

KOS 2.7.5 
Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 
toplantıları yapılacaktır. 

Üst yönetim/Kalite 
Yönetim Temsilciliği 

Başkan yardımcıları 
Toplantı gündemi, 
toplantı tutanakları 

Her yıl 
(Haziran, 
Aralık) 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı Sonuç 
Tamamlan
ma Tarihi 

Açıklama 

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

K
O

S 
 3

.1
 

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

İdarenin amaç ve hedefleri 
stratejik plan ve performans 
programında belirlenmiştir. 
Bunların işleyişi de kalite yönetim 
sistemi ile sağlanacaktır. Ancak 
etkin uygulama için kalite yönetim 
sisteminin her kademedeki çalışan 
personel tarafından benimsenerek 
uygulanması gerekmektedir.  
Personel konusunda eksiklik var 
ancak mevzuat gereği alım 
yapılamamaktadır. Merkezi 
sistemden kaynaklanan 
sınırlayıcılık nedeniyle alınan 
personelin donanımı yetersiz 
kalabilmektedir. Performans 
değerlendirme metodu 
belirlenmesiyle birlikte insan 
kaynakları planlamasına da 
başlanması gerekmektedir. 

KOS 3.1.1 
Müdürlük personel ihtiyaçları 
belirlenecek ve program bütçe 
çalışmalarında dikkate alınacaktır. 

Tüm müdürlükler 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Personel durum 
raporu 

Sürekli  

KOS 3.1.2 

Hizmet tanımları ve stratejik plandaki 
amaç ve hedeflerle; amaçlara uygun 
şekilde insan kaynakları durum analizi 
yapılacaktır.  

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği/ 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Üst yönetim Rapor 2014  

K
O

S 
 3

.2
 

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

Görevleri etkin bir şekilde 
yürütmeye yönelik bilgi ve 
deneyime sahip personel 
bulunmakla birlikte bunun 
sürekliliğini sağlamaya yönelik 
eğitim programları 
düzenlenmektedir. Yeni personel 
ve yöneticilere kurumun 
tanıtımının yapılması, kurum 
kimliği ve etiğinin anlatılması 
gerekmektedir. 

KOS 3.2.1 

Yönetim değişikliklerinde yöneticiler 

için oryantasyon ve yönetim 

tecrübesi eğitimi verilmesi için 

program hazırlanacaktır. 

Kalite Yönetim 

Temsilciliği 
Tüm müdürlükler Eğitim programı 2014 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

K
O

S 
 3

.3
 Mesleki yeterliliğe 

önem verilmeli ve 
her görev için en 
uygun personel 
seçilmelidir.  

Görev tanımlarında yetkinlikler 
tanımlanmıştır. Ancak bazılarında 
yeterli detay verilmemiş, genel 
tanımlamada kalınmıştır. Her 
göreve uygun personel seçimi 
yapılamasa da personelin görevin 
gerektirdiği şekilde eğitimi 
yapılmaktadır. 

KOS 3.3.1 
Personel değişikliklerinde müdürlük 
tarafından oryantasyon eğitimi 
verilecektir. 

Tüm müdürlükler 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 
Müdürlüğü/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Eğitim dokümanı ve 
tutanakları 

Sürekli   

KOS 3.3.2  

Personel değişikliklerinde personel 
yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve 
gelişimi için ihtiyaç programı 
oluşturulacaktır. 

Tüm müdürlükler 
İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 
Müdürlüğü 

İhtiyaç programı Her yıl   

K
O

S 
 3

.4
 

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

Görevde yükselme esaslarına göre 
çalışmalar yürütülmektedir ancak 
personelin bireysel performansının 
değerlendirilmesi için bir sistem 
bulunmamaktadır. 

KOS 3.4.1. 
Birim bazında bireysel performans 
değerlendirme sistemi kurulacaktır. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü / 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Personel Performans 
Değerlendirme ve 
Ödüllendirme Yönergesi 

2014  

K
O

S 
 3

.5
 

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

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi için 
tüm müdürlükler ile yıl içinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim 
kuruluna ihtiyaçlar 
raporlanmaktadır ve kurul bu rapor 
üzerinden eğitim programını 
oluşturmaktadır. 

KOS 3.5.1 Eğitim ihtiyaçları belirlenecektir. 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Eğitim ihtiyaç raporu Her yıl  

KOS 3.5.2 Eğitim programı oluşturulacaktır. Eğitim Kurulu 
İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Kurul kararı/Yıllık eğitim 
planı 

Her yıl 
Program Ocak ayı içinde 
Devlet Personel 
Başkanlığı’na gönderilir. 

KOS 3.5.3 
Eğitim programı uygulanacak ve 
izlenecektir. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Eğitim faaliyet raporu Her yıl 
6 ayda bir Devlet 
Personel Başkanlığı’na 
gönderilir. 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

K
O

S 
 3

.6
 

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

Yöneticiler tarafından 
değerlendirme 
yapılmamaktadır. Mevcut bir 
değerlendirme yöntemi 
bulunmamaktadır. Üst 
yönetim  müdürler ile 
personelin performans 
düşüklüğü ile ilgili görüşmeler 
yapmaktadır ancak personelin 
tamamı için bu konuda bir 
uyarı yöntemi 
bulunmamaktadır. 

KOS 3.6.1  
Performans değerlendirme sistemi 
kurulacaktır. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Üst yönetim/ 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Performans 
değerlendirme programı 

2014   

KOS 3.6.2. 
Performans değerlendirmesine 
yönelik sistemi izleme değerlendirme 
modülü oluşturulacaktır. 

Üst yönetim/ 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Üst yönetim/ 
 Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Değerlendirme modülü 
ve raporlama 

2014   

K
O

S 
 3

.7
 

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

Eğitim programları kurum 
geneli baz alındığı için 
personele özel bir 
değerlendirme sistemi 
bulunmamaktadır. Personelin 
performansını arttırmak için 
bir ödül sistemi yoktur. 
Belediye Kanunu'nda ödül 
sistemi sadece İtfaiye ve 
Zabıta personeli için 
tanımlanmıştır. Yine kanunda 
geçen ikramiye tanımı  sadece 
idari personel için 
kullanılmaktadır.  

 
KOS 3.6.1 ve 3.6.2 faaliyetleri ile 
birlikte değerlendirilecektir. 

     

K
O

S 
 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. 

Mevzuatla belirlenen 
düzenlemeler mevcut. Bunun 
personele anlatılması ile ilgili 
çalışmalar gerekmektedir. 

KOS 3.8.1. 
Özlük Hakları ile ilgili genel bir eğitim 
verilecektir. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Hukuk İşleri 
Müdürlüğü 

Eğitim raporu 2014   

KOS 3.8.2. 
Özlük haklarını tanımlayan broşür 
basılacaktır. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü/ 
Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

  Broşür 2014   
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

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. 

K
O

S 
 4

.1
 İş akış süreçlerindeki imza 

ve onay mercileri 
belirlenmeli ve personele 
duyurulmalıdır. 

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence 
sağlandığı için faaliyet 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
 4

.2
 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence 
sağlandığı için faaliyet 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
 4

.3
 

Yetki devri, devredilen 
yetkinin önemi ile uyumlu 
olmalıdır.  

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

            
Makul güvence 
sağlandığı için faaliyet 
öngörülmemiştir. 

K
O

S 
 4

.4
 Yetki devredilen personel 

görevin gerektirdiği bilgi, 
deneyim ve yeteneğe 
sahip olmalıdır. 

 Yetki devirlerinde yetki 
devredilen personelin bilgi 
birikimi, deneyimi ve yeteneği 
dikkate alınmaktadır. 

KOS 4.4.1. 
Yetki devri yapılan kişiler için 
değerlendirme ve eğitim programı 
hazırlanacaktır. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

 Tüm müdürlükler  Eğitim programı  2014  

K
O

S 
 4

.5
 

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

Yetki devredilen personel geri 
bildirimde bulunmamaktadır.  

KOS 4.5.1 
Yetki devrine ilişkin ilerleme toplantı 
tutanaklarında geri bildirimlere yer 
verilecektir. 

Tüm müdürlükler  
  

Toplantı tutanağı Sürekli   

KOS 4.5.2. 
Yetki devredilen personel tarafından 
düzenli raporlama yapılması için 
yöntem geliştirilecektir. 

Üst yönetim/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Yönerge  2014   
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Tablo 4 Risk Değerlendirme Standartları Sayısal Verileri 

II-RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve 

Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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. 

R
D

S 
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 bu koşulu 
sağlamaktadır. 

           
Makul güvence sağlandığı için eylem 
öngörülmemiştir. 

R
D

S 
5

.2
 

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

Performans programı her 
yıl hazırlanmaktadır. 
Dağıtım müdürlüklere 
Performans Programı 
kitapçığıyla, erişim ise 
Denizli Belediyesi web 
sitesi üzerinden 
sağlanmaktadır. 

RDS 5.2.1 

Performans değerlendirme 
sisteminin kurulması ile 
performans programına tüm 
birimlerin uyumunun sağlanması 
amacıyla eğitim verilecektir. 

Üst yönetim/ 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/ İnsan 
Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm müdürlükler 
Performans 
programı eğitimi 

Her yıl 
(Mayıs ayı) 

  

RSD 5.2.2 
Performans programına İlişkin 
hizmet içi eğitim verilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Hizmetiçi eğitim  Sürekli  
Tüm birimlerin ilgili personeline 
yönelik 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve 

Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

R
D

S 
5

.3
 İdareler, bütçelerini 

stratejik planlarına ve 
performans 
programlarına uygun 
olarak hazırlamalıdır. 

Belli bir düzeyde olmakla 
birlikte birimler 
bütçelerini hazırlarken 
stratejik plan ve 
performans 
programından yeterince 
yararlanamamaktadır.  

RDS  5.3.1 

Müdürlüklerin bütçe hazırlık 
çalışmalarını performans 
programına ve stratejik plana 
uygun şekilde yapması için eğitim 
verilecektir. 

Üst yönetim/ 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm müdürlükler Bütçe eğitimi 
Her yıl  
(Mayıs ayı) 

  

RSD 5.3.2 

Hizmet programlarının ve 
gerekçelerinin oluşturulmasına 
yönelik kurumsal gözden geçirme 
çalışması yapılacaktır. 

Üst yönetim / 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Tüm müdürlükler 
Gözden geçirme 
çalışma raporu 

2014   

R
D

S 
5

.4
 

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

Faaliyetlerin mevzuata 
uygunluğu 
sağlanmaktadır fakat 
stratejik plan ve 
performans programıyla 
belirlenen amaç ve 
hedeflere uygunluğu, 
öngörülemeyen ihtiyaçlar 
nedeniyle tam anlamıyla 
sağlanamamaktadır. 

RDS 5.4.1 

Faaliyetlerin ilgili mevzuat ve 
performans programı ile belirlenen 
amaç ve hedeflere uygunluğu üst 
yönetim ve İç Kontrol İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu tarafından 
kontrol edilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm müdürlükler Kurul raporu 
Her yıl 
 

  

R
D

S 
5

.5
 

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

Özel hedefler 
belirlenmektedir. Özel 
hedeflerin personele 
duyurulması konusunda 
eksiklikler bulunmaktadır. 

RDS 5.5.1 

Tüm birimlerde kurum hedeflerine 
uygun özel hedefler geliştirilecek 
ve birim yöneticileri tarafından 
aylık toplantılar aracılığıyla 
personelle paylaşılacaktır. 

Üst yönetim Tüm müdürlükler 

Toplantı 
tutanakları/ 
Hedef tabloları/ 
Aylık hedef 
çizelgeleri 

Sürekli 
 

  

RDS 5.5.2 
Belirlenen özel hedefler aylık 
bazda düzenli olarak izlenecek ve 
sonuçları raporlanacaktır. 

Tüm müdürlükler  
Hedef gerçekleşme 
raporları 

Sürekli 
 

 

R
D

S 
5

.6
 İdarenin ve 

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

Hedefler,belli bir düzeyde 
spesifik, ölçülebilir, 
ulaşılabilir, ilgili ve sürekli 
olmakla birlikte kurumsal 
olarak geliştirilmeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

RDS 5.6.1 
 KOS 3.6.1. ve 3.6.2 faaliyetleri ile 
birlikte değerlendirilecektir. 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve 

Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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. 

R
D

S 
6

.1
 İdareler, her yıl 

sistemli bir şekilde 
amaç ve hedeflerine 
yönelik riskleri 
belirlemelidir. 

Riskler 
belirlenmemektedir. 

RDS 6.1.1 

İdare risk koordinatörü ile birim ve 
alt birim risk koordinatörleri 
tarafından belediyenin amaç ve 
hedeflerine yönelik riskler 
belirlenecektir. 

Üst yönetim/ Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Görevlendirme 
yazısı 

2014   

RDS  6.1.2 

Birim ve alt birim risk 
koordinatörleri tarafından riskler 
tespit edilecek ve risk haritaları 
oluşturulacaktır. 

İdare Risk 
Koordinatörü/ Birim 
ve Alt Birim Risk 
Koordinatörleri 

Tüm müdürlükler 
Risk oylama formu  
/ Risk kayıt raporu 

2014   

RDS  6.1.3 
Belirlenen riskler üst yönetime 
rapor halinde sunulacaktır. 

İdare Risk 
Koordinatörü/ Birim 
ve Alt Birim Risk 
Koordinatörleri 

Tüm Müdürlükler Konsolide raporu 2014   

R
D

S 
6

.2
 

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

Analiz yapılmamaktadır. RDS  6.2.1 

İdare risk koordinatörü,  birim ve 
alt birim risk koordinatörleri 
tarafından yılda en az 1 kere risk 
analizi toplantısı yapılacaktır. 

İdare Risk 
Koordinatörü/ Birim 
ve Alt Birim Risk 
Koordinatörleri  

Tüm Müdürlükler Risk analiz raporu Her yıl   

R
D

S 
6

.3
 

Risklere karşı alınacak 
önlemler belirlenerek 
eylem planları 
oluşturulmalıdır. 

Eylem planı 
bulunmamaktadır. 

RDS 6.3.1 
Gerçekleştirilen risk analizine göre 
eylem planı oluşturulacaktır. 

İdare Risk 
Koordinatörü/ Birim 
ve Alt Birim Risk 
Koordinatörleri 

Tüm birimler Risk eylem planı 2014   
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Tablo 5 Kontrol Faaliyetleri Standartları Sayısal Verileri 

III-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

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

K
FS

  7
.1

 

Her bir faaliyet ve 
riskleri için uygun 
kontrol strateji ve 
yöntemleri 
belirlenmeli ve 
uygulanmalıdır. 

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

  7
.2

 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

  7
.3

 

Kontrol faaliyetleri, 
varlıkların dönemsel 
kontrolünü ve 
güvenliğinin 
sağlanmasını 
kapsamalıdır. 

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

  7
.4

 Belirlenen kontrol 
yönteminin maliyeti 
beklenen faydayı 
aşmamalıdır. 

Fayda-maliyet analizi 
gerektiren kontrol 
yöntemleri 
bulunmaktadır. 

KFS 7.4.1 

7.1’de belirlenen yeni ya da 
iyileştirilecek kontrol faaliyetleri 
için fayda-maliyet analizinin 
yapılması sağlanacaktır. 

Tüm müdürlükler 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Analiz raporları  2014   
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

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. 

K
FS

  8
.1

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

Faaliyetler, mali karar ve 
işlemler kurum tarafından 
belirlenmiştir. 

KFS 8.1.1 

Belediyenin faaliyetlerine yönelik 
kurumsal prosedürlerin 
belirlenmesi stratejisi 
oluşturulacaktır. 

Üst yönetim/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Tüm 
müdürlükler 

 Strateji dokümanı  2014  

KFS 8.1.2 
Kurumsal prosedürler sürekli 
olarak güncellenecek ve web 
sayfası aracılığıyla duyurulacaktır. 

Kalite Yönetim 
Temsilciliği/Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
müdürlükler 

Web sayfası Sürekli  

K
FS

  8
.2

 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için eylem 
öngörülmemiştir. 

K
FS

  8
.3

 

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

Kalite yönetim sistemi ve 
mevzuat gereği 
doğrultusunda 
hazırlanmış belgeler 
bulunmaktadır, ancak 
iyileştirmeler 
gerekmektedir. 

KFS 8.3.1 

Prosedürler ve ilgili dokümanların 
yeterliliği, personel tarafından 
kullanılabilir olması için eğitimler 
düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Tüm 
müdürlükler/ 
Kalite Yönetim 
Temsilciliği 

Eğitim değerlendirme 
formu 

Her yıl   
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Standart 

Kod No 

Kamu İç 
Kontrol 

Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

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. 

K
FS

  9
.1

 

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

 Her faaliyet veya mali 
karar ve işlemin 
onaylanması, 
uygulanması, 
kaydedilmesi ve kontrolü 
görevlendirmeleri olmakla 
birlikte faaliyetleri için 
yetersizlikleri mevcuttur. 

KFS 9.1.1 

Bir süreçte, işin onaylanması, 
uygulanması ve kontrolü 
aşamalarından iki veya üçünün bir 
kişi tarafından yürütülmesinin 
riskli olduğu durumların (çok 
önemli olanlar) belirlenmesi, bu 
işlerin farklı kişiler tarafından 
yapılması için ilgili 
düzenlemelerde revizelerin 
yapılması ve görevler ayrılığı 
listesinin yapılması sağlanacaktır. 

Üst yönetim /      
Tüm müdürlükler 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim 
Müdürlüğü 

Görevler ayrılığı listesi 2014   

K
FS

  9
.2

 

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

Personel sayısının 
yetersizliği nedeniyle 
görevler ayrılığı ilkesi tam 
olarak 
uygulanamamaktadır. 

KFS 9.2.1 

Üst yönetim ile yapılan toplantıda 
görevler ayrılığı gerektiren işlerin 
listesi tespit edilip, bu birimlerde 
yeniden düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Üst yönetim /  
 Tüm müdürlükler 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim 
Müdürlüğü 

Görevler ayrılığı 
gerektiren iş ve  işlemler 
listesi 

2014 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

K
FS

  1
0

.1
 

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

Personelin kontrol ve 
izleme işlemleri 
yapılmaktadır. 

           
Makul güvence sağlandığı için eylem 
öngörülmemiştir. 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

K
FS

  1
0

.2
 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      

  
 
 
 
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 
 
 
 
 
 

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

K
FS

  1
1

.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. 

Yöneticiler, kurum 
faaliyetlerinin sürekliliğini 
sağlamaya yönelik gerekli 
önlemleri almakta olup, 
iyileştirme çalışmaları 
yandaki eylemler ile 
devamlılığı sağlanacaktır. 

KFS 11.1.1 

Personel için iş değişikliği durumu 
olduğunda oryantasyon eğitimi 
sağlanacaktır. (KOS 3.3.2 ile 
birlikte yürütülecektir) 

Tüm müdürlükler 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim 
Müdürlüğü 

Oryantasyon eğitimi 

  Sürekli  

KFS 11.1.2 
Tüm müdürlüklerde birim içinde 
rotasyona dayalı alternatif bir 
çalışma sistemi kurulacaktır. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Tüm 
müdürlükler 

Çalışma programları Sürekli  

K
FS

  1
1

.2
 

Gerekli hallerde 
usulüne uygun olarak 
vekil personel 
görevlendirilmeli 

Usulüne uygun 
görevlendirme yapılmakta 
olup, iş yükü yeterince göz 
önüne alınmamaktadır. 

KFS 11.2.1 
Vasıflar ve iş yükü göz önünde 
bulundurularak vekil personel 
görevlendirilecektir. 

 Üst yönetim 
Tüm 
müdürlükler 

Görevlendirme yazıları Sürekli  
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KFS 12 Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 

K
FS

  1
2

.1
 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

K
FS

  1
2

.2
 

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

Yazılımsal yetkinlikler 
mevcut olmakla birlikte, 
gerekli yetkilendirmeler 
yapılmakta, hata ve 
usulsüzlüklerin 
önlenmesi sistem 
talepleri doğrultusunda 
düzeltilmektedir. 

KFS 12.2.1 

Bilgi sistemlerinin daha etkin ve 
güvenli kullanılabilmesi için ilgili 
birimler ile toplantıların yapılması 
sağlanacaktır. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
müdürlükler 

Toplantı tutanakları Sürekli  

KFS 12.2.2 

Görev değişikliği ve işten ayrılma 
durumlarında bilgi sistemi 
kayıtlarının güncellenmesi 
sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim 
Müdürlüğü/Bilgi 
İşlem Müdürlüğü 

Tüm 
müdürlükler 

Kayıt güncellemeleri Sürekli  

 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

K
FS

  1
1

.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. 

Raporlama çalışması 
bulunmamaktadır. 

KFS 11.3.1 

Görevden ayrılan ya da iş değişikliği 
olan personel tarafından rapor 
hazırlanarak yönetici aracılığıyla 
görevlendirilen personele iletilmesi 
sağlanacaktır. 

Tüm müdürlükler 

İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim  
Müdürlüğü 

Rapor taslağı Sürekli . 
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K
FS

  1
2

.3
 İdareler bilişim 

yönetişimini 
sağlayacak 
mekanizmalar 
geliştirmelidir. 

Stratejik plan ve 
performans programında 
mevcut durumla ilgili 
hedefler belirlenmiştir. 

KFS 12.3.1 

Bakanlıklar ve diğer resmi kurumlar 
tarafından belirlenen şartlar 
doğrultusunda  bir çalışma grubu 
oluşturularak hangi hizmetlerde 
otomasyona geçişe ihtiyaç olduğu 
veya var olan otomasyonların 
işleyişi ve sistemdeki aksayan 
yönlerin ve geliştirilmesi gereken 
alanların tespiti çalışması 
yapılacaktır ve sonuçlar üst 
yönetime sunulacaktır. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
müdürlükler 

Çalışma grubu 
İnternet sayfaları, 
Faaliyet raporu 

2014 

Elektronik belge yönetimi, yerel ağ 
yapısının iyileştirilmesi, mobil 
uygulamaların entegre edilmesi, 
coğrafi tabanlı uygulamaların 
geliştirilmesi ve yönetim bilgi 
sistemi ile coğrafi bilgi sistemi 
entegrasyonu sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 
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Tablo 6 Bilgi ve İletişim Standartları Sayısal Verileri 

IV- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

BİS 13 
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve 
memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. 

B
İS

  1
3

.1
 İdarelerde, yatay ve dikey iç 

iletişim ile dış iletişimi 
kapsayan etkili ve sürekli 
bir bilgi ve iletişim sistemi 
olmalıdır. 

Belediye içinde yatay ve dikey 
olarak iç iletişim ile dış 
iletişimi kapsayan iletişim 
araçları olmasına rağmen 
yaygın olarak 
kullanılmamaktadır. 

BİS 13.1.1 

Belediye iletişim stratejisi 
oluşturulacak ve iletişim 
stratejisi dokümanı ile 
duyurulacaktır. 

Üst yönetim/ 
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

Strateji dokümanı 2014  

BİS 13.1.2 
Hizmet memnuniyeti anketi 
yapılacak ve sonuçları 
raporlanacaktır. 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Anket 
formları/Değerlendirm
e raporları 

Sürekli  
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

B
İS

  1
3

.2
 Yöneticiler ve personel, 

görevlerini yerine 
getirebilmeleri için gerekli 
ve yeterli bilgiye zamanında 
ulaşabilmelidir. 

Yöneticiler ve personel, 
görevlerini yerine 
getirebilmeleri için gerekli 
bilgiye ulaşabilmektedir. 
Ancak bu sürecin daha etkin 
ve fonksiyonel hale getirilmesi 
için gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

BİS 13.2.1 

Kurum içinde bilginin 
oluşturulması bilgiye zamanında 
ulaşım, bilginin doğruluğu 
güvenilirliği ve kullanılabilirliği 
konusunda bir gözden geçirme 
çalışması yapılacaktır. 

Üst yönetim  Tüm müdürlükler 
Gözden geçirme 
raporu 

2014   

B
İS

  1
3

.3
 

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

Bilgiler, güvenilir, tam, 
kullanışlı ve anlaşılabilirdir. 
Ancak güncellemenin takip 
edilmesi gerekir. 

BİS 13.3.1 
Müdürlükler içinde bilgilere 
ulaşabilmek için sorumlu 
personeller seçilecektir. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü/Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm müdürlükler Güncelleme raporları 2014   

B
İS

  1
3

.4
 

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

Yöneticiler ve ilgili personel, 
performans programına web 
sitesinden, bütçenin 
uygulanması ile kaynak 
kullanımına ilişkin diğer 
bilgilere belediye otomasyon 
sisteminden ulaşabilmektedir. 

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

B
İS

  1
3

.5
 Yönetim bilgi sistemi, 

yönetimin ihtiyaç duyduğu 
gerekli bilgileri ve raporları 
üretebilecek ve analiz 
yapma imkanı sunacak 
şekilde tasarlanmalıdır. 

Yönetim bilgi sistemi, 
yönetimin ihtiyaç duyduğu 
gerekli bilgileri ve raporları 
talep üzerine 
düzenlemektedir. 

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

  1
3

.6
 Yöneticiler, idarenin 

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

Yöneticiler, idarenin misyon, 
vizyon ve amaçları 
çerçevesinde beklentilerini 
görev ve sorumlulukları 
kapsamında personele yeteri 
kadar bildirememektedir. 

BİS 13.6.1 

Her birim müdürü stratejik plan 
ve performans programına bağlı 
kalarak özel hedeflerini ve 
beklentilerini tüm personele her 
yıl başında duyuracaktır. 

Tüm müdürlükler Mali Hizmetler Duyuru yazısı 2014   

B
İS

  1
3

.7
 İdarenin yatay ve dikey 

iletişim sistemi personelin 
değerlendirme, öneri ve 
sorunlarını iletebilmelerini 
sağlamalıdır. 

Belediye içinde yatay ve dikey 
iletişim sistemi sınırlı 
kalmaktadır. Personelin 
değerlendirme öneri ve 
sorunlarını iletebilmeleri 
belirli düzeyde kalmaktadır. 

BİS 13.7.1 
Müdürlüklerin bağlı bulunduğu 
başkan yardımcıları ile birlikte 
rutin toplantılar yapılacaktır. 

Üst yönetim Tüm müdürlükler Toplantı tutanakları Sürekli   

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

B
İS

 1
4

.1
 İdareler, her yıl, amaçları, 

hedefleri, stratejileri, 
varlıkları, yükümlülükleri ve 
performans programlarını 
kamuoyuna açıklamalıdır. 

Belediyemiz her yıl ocak ayı 
içinde o yıla ait performans 
programını web sitesi 
aracılığıyla ve yazılı olarak 
duyurmaktadır. 

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

B
İS

  1
4

.2
 İdareler, bütçelerinin ilk altı 

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

Belediye bütçesi 
gerçekleşmeleri yıllık olarak 
yapılmakta ve 
duyurulmaktadır. Altı aylık 
beklenti ve hedefleri 
duyurmamaktadır. 

BİS 14.2.1 

Bütçe gerçekleşmeleri aylık 
olarak web sitesinde 
yayınlanacaktır. Performans 
değerlendirme ve izleme 
sisteminin kurulmasıyla bu 
süreç kurumsallaşmış 
olacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Aylık rapor 
İkinci altı aya ilişkin 
beklentiler raporu 

2014   

BİS 14.2.2 
Mali durum ve beklentiler 
raporu her yıl temmuz ayı 
içinde yayınlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Mali durum ve 
beklentiler raporu, 
Web sayfası 

2014  

B
İS

  1
4

.3
 Faaliyet sonuçları ve 

değerlendirmeler idare 
faaliyet raporunda 
gösterilmeli ve 
duyurulmalıdır. 

Her yıl Nisan ayı içinde bir 
önceki yıla ait faaliyet raporu 
yazılı olarak ve web sitesi 
üzerinden yayınlanmaktadır. 
Bununla birlikte performans 
programı ve değerlendirme 
sisteminin yerleşmesiyle 
buradaki etkinlik artacaktır. 

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

  1
4

.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. 

Müdürlük toplantılarında 
müdürlük içinde yapılacak 
olan faaliyetlerin 
programlanması ve faaliyet 
sonuçlarının değerlendirilmesi 
yapılmaktadır. 

BİS 14.4.1 

Müdürlüklerin bağlı 
bulunduğu başkan 
yardımcıları ile birlikte rutin 
toplantılar yapılacaktır. 

Üst yönetim Tüm müdürlükler Toplantı tutanakları Sürekli  

BİS 15 
Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip 

olmalıdır. 

B
İS

 1
5

.1
 Kayıt ve dosyalama sistemi, 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

B
İS

 1
5

.2
 Kayıt ve dosyalama sistemi 

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

Kayıt ve dosyalama sistemi 
kapsamlı ve günceldir. 
Yönetici ve personel 
tarafından ulaşılabilir ve 
izlenebilmektedir. 

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
5

.3
 

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

Kayıt ve dosyalama sistemi, 
kişisel verilerin güvenliği ve 
korunması Bilgi İşlem 
Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır. 

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
5

.4
 

Kayıt ve dosyalama sistemi 
belirlenmiş standartlara 
uygun olmalıdır. 

Kayıt ve dosyalama 
sisteminde standart dosya 
planına uyulmaktadır.  

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

  1
5

.5
 

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

Mevcut durum bu koşulu 
sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

  1
5

.6
 

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

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

            
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim 
veya Çalışma 
Grubu Üyeleri 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

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

B
İS

 1
6

.1
 

Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların bildirim 
yöntemleri belirlenmeli ve 
duyurulmalıdır. 

Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzluklar kurum içerisinde 
bildirilmektedir. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
6

.2
 

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

Yöneticiler bu konuda gerekli 
incelemeyi mevcut durumda 
yapmaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

B
İS

 1
6

.3
 Hata, usulsüzlük ve 

yolsuzlukları bildiren 
personele haksız ve 
ayırımcı bir muamele 
yapılmamalıdır. 

Yöneticiler mevcut durumda 
hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukları bildiren 
personele haksız ve ayrımcı 
bir muamele yapmamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

 

 

 

 



İç Kontrol Uyum Eylem Planı  

 

67 

 

Tablo 7 İzleme Standartları Sayısal Verileri 

V-İZLEME STANDARTLARI 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve 

Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

İS 17 İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 

İS
 1

7
.1

 

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

İç kontrol sisteminin 
değerlendirilmesi bu 
yöntemle 
yapılmamakta olup, 
kurumsal çalışmalar 
kapsamında daha 
sistematik bir şekilde 
yürütülmeye 
başlanacaktır. 

 İS 17.1.1 

İzleme ekibi, çalışma gruplarından 3 
er aylık dönemlerde alacağı raporları 
ve aylık müdür toplantılarının 
tutanaklarını değerlendirerek iç 
kontrol sisteminin izlenmesini 
sağlayacak ve tespitlerini rapor ile 
üst yönetime sunacaktır. İzleme ekibi 
tarafından üst yönetime yapılan 
raporlamalar yılda 2 defa Yönetim 
Gözden Geçirme (YGG) 
toplantılarında görüşülecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/İç 
kontrol izleme  ekibi 

İç Denetim / Kalite 
Yönetim Temsilciliği 

Rapor Her yıl   

İS
 1

7
.2

 

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

Revize edilen eylem 
planı çerçevesinde 
izleme ve 
değerlendirmeye 
yönelik süreç detaylı bir 
şekilde belirlenecektir. 

İS 17.2.1 
İç kontrol sisteminin uygulanması ile 
ilgili çalışanlara yönelik anket 
yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/  
İç kontrol izleme  
ekibi 

İç kontrol eylem planı 
revize grubu/  Kalite 
Yönetim Temsilciliği 

Anket 
Sonuçlarının 
Analizi  

Her yıl    

İS 17.2.2 

Belirlenecek olan değerlendirme 
yöntemleri çerçevesinde yılda iki 
defa değerlendirme toplantısı 
yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/  
İç kontrol izleme  
ekibi 

İç kontrol eylem planı 
revize grubu/Kalite 
Yönetim Temsilciliği 

Denetim raporu Her yıl    

İS
 1

7
.3

 İç kontrolün 
değerlendirilmesine 
idarenin birimlerinin 
katılımı sağlanmalıdır. 

Birimler tarafından 
yapılması gereken 
haftalık değerlendirme 
toplantıları düzenli 
yapılmamaktadır.   

İS 17.3.1  

İç kontrol sistemini değerlendirme 
anketi  yapılacaktır. Müdürlük 
toplantılarının yapılması ve tutanakla 
kayıt altına alınması sağlanacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/  
İç kontrol izleme  
ekibi 

Tüm müdürlükler  
Anket 
Sonuçlarının 
Analizi  

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

İS
 1

8
.1

 

İç denetim faaliyeti İç 
Denetim Koordinasyon 
Kurulu tarafından 
belirlenen standartlara 
uygun bir şekilde 
yürütülmelidir. 

İç denetim, "İç 
Denetçiler Teşkilat 
Yapısı ve Çalışma 
Esaslarına Dair 
Yönerge"ye ve İç 
Denetim Koordinasyon 
Kurulu tarafından 
belirlenen standartlara 
uygun  olarak 
yürütülmektedir. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

İS
 1

8
.2

 

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

Mevcut durum bu 
koşulu sağlamaktadır. 

      
Makul güvence sağlandığı için 
eylem öngörülmemiştir. 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve 

Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Çıktı Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

İS
 1

7
.4

 

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

Yapılan işlerin ilerleyişi 
ile ilgili birim içinde ve 
üst yönetimle 
toplantılar 
gerçekleştirilmekte 
ancak bu iç kontrol 
sisteminin 
değerlendirilmesine 
yönelik değildir. 

 İS 17.4.1 
İç kontrol sisteminin 
değerlendirilmesine yönelik izleme 
formları oluşturulacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü/  
İç kontrol izleme  
ekibi 

Üst yönetim/ 
Tüm müdürlükler 

İzleme formu 2014   

İS
 1

7
.5

 

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

İç kontrol uyum eylem 
planı hazırlanmış olup, 
her yıl revize 
edilmektedir. 

 İS 17.5.1 
İç kontrol uyum eylem planı revize 
edilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Üst yönetim/Tüm 
müdürlükler 

İç Kontrol Uyum 
Eylem Planı 

Her yıl 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç ve Kapsam 

 Madde 1-  Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması ve kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarının yürütülmesine ilişkin 

temel ilke, organizasyon, yöntem ve süreçler ile görev, yetki ve sorumlulukları 

düzenlemektir. 

 Dayanak 

 Madde 2- Bu Yönerge; 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 55, 56 ve 57’ nci maddeleri ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol 

ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 Madde 3- Bu Yönergede geçen; 

 Belediye: Denizli Belediyesi’ni, 

 Üst Yönetici: Denizli Belediye Başkanı’nı, 

 Birim: Denizli Belediyesi teşkilat şemasında yer alan her bir birimi, 

 Birim Yöneticisi: Birim müdürünü, 

Ek 1 Denizli Belediye Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Yönergesi 
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           Kurul: Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen başkan yardımcısının başkanlığında 

birim müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu (İKİYK), 

 

           Eylem Planı Hazırlama Grubu: Her birimden bir temsilcinin katılımıyla Belediye 

Başkanının onayı ile oluşturulan grubu, 

           İç Kontrol: Denizli Belediyesi’nin stratejik planında ve yıllık performans programlarında 

belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere, faaliyetlerin mevzuata uygun, etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Belediyenin varlık ve kaynaklarının korunmasını, 

muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin 

zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini ve raporlanmasını sağlamak amacıyla Belediye 

yönetimi ve çalışanları tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile ilgili iç 

denetimi kapsayan kontroller bütününü, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İç Kontrolün Amaç, İlke ve Bileşenleri ile Temel Sorumluluklar 

            İç Kontrolün Amaçları 

            Madde 4- Belediyede yürütülen iç kontrolün amaçları; 

a) Belediye gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde yönetilmesini, 

b) Belediye faaliyetlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak 
yürütülmesini, 

c) Her türlü faaliyet, karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesini, 

d) Belediye yöneticilerinin kararlarını oluşturması, çalışanların faaliyet ve işlemlerini 
yürütmesi için gerekli olan bilginin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini ve 
raporlanmasını, 

e) Varlık yönetiminde israf ve kötüye kullanımın önlenmesini, 

sağlamaktır. 
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 İç Kontrolün Temel İlkeleri 

            Madde 5-  İç kontrol sisteminin oluşturulmasında ve uygulanmasında mevzuata 

uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik gibi iyi mali 

yönetim ilkeleri yanında aşağıdaki temel ilkeler esas alınır. 

a) İç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarında Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenen ve 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve bu Yönergenin ekinde yer alan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 
ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi esas alınır. 

b) İç Kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması sorumluluğu, üst yöneticinin 
liderliğinde, İKİYK’nin yönlendirmesi ve gözetiminde, mali hizmetler biriminin 
koordinatörlüğü ve danışmanlığında birim yöneticilerine aittir. 

c) Birim yöneticileri ve çalışanlar, faaliyet ve işlemlerini yürütürken, iç kontrol 
sistemine ilişkin yürürlüğe konulan düzenlemelere uymak zorundadır. 

d) İç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında öncelikli olarak riskli alanlar 
dikkate alınır. 

e) İç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında mali ve mali olmayan tüm 
faaliyet ve işlemler dikkate alınır. 

f) İç kontrol sistemi mali hizmetler biriminin koordinatörlüğünde yılda en az bir kez 
değerlendirilir ve değerlendirme sonuçlarına göre eylem planı revize edilerek 
yürürlüğe konulur. 

   

  İç Kontrolün Bileşenleri 

            Madde 6- İç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması çalışmaları aşağıdaki beş 

temel bileşen üzerinden yürütülür. 

a) Kontrol ortamı: Belediyenin hizmet ve faaliyetleri iyi teşkilatlanmış, görev yetki ve 
sorumlulukları tanımlanmış bir kurumsal yapı içerisinde, kişisel ve mesleki etik 
değerleri benimsemiş, yetkin yönetici ve personel tarafından yürütülür. Her 
kademedeki yönetici tarafından personelin performansı yıllık olarak değerlendirilir, 
atama, yükselme ve ödüllendirme işlemlerinde performans değerlendirme 
sonuçları da dikkate alınır. 

b) Risk değerlendirmesi: Belediyenin stratejik plan ve yıllık performans 
programlarında belirtilen amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedeflere ulaşmak 
amacıyla yürütülen faaliyet ve işlemleri olumsuz etkilemesi muhtemel olaylar 
(riskler) birim yöneticileri tarafından tespit edilir, değerlendirilir ve kaydedilir. 
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c) Kontrol faaliyetleri: Risk değerlendirme çalışmaları sonucunda tespit edilen riskleri 
kontrol etmek üzere birim yöneticileri tarafından önleyici, yönlendirici, düzeltici ve 
tespit edici kontrol prosedürleri tanımlanır ve uygulanır. 

d) Bilgi ve iletişim: Üst yönetici ve birim yöneticilerinin karar oluşturması; çalışanların 
faaliyet ve işlemleri yürütmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi Belediyede 
oluşturulan bilgi ve iletişim sistemiyle desteklenir. 

e) İzleme: İç kontrol sistem ve uygulamaları, üst yönetici tarafından bizzat ve birim 
yöneticileri, mali hizmetler birim yöneticisi ve iç denetçilerden alınan raporlar 
aracılığıyla izlenir ve gerekli önlemler alınır. Birimlerde yürütülen iç kontrol 
çalışmaları ayrıca birim yöneticileri tarafından izlenir ve gerekli önlemler alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İç Kontrol Sistemine İlişkin Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

            İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

            Madde 7- Belediyemizde, Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek bir belediye 

başkan yardımcısının başkanlığında en az beş birim yöneticisinden oluşan İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme Kurulu oluşturulur. 

         Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planı Taslağını görüşmek ve gerekli değişiklikleri yaparak üst 
yöneticinin onayına sunmak. 

b) Onaylanan eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme düzeyini izlemek ve 
üçer aylık dönemler halinde üst yöneticiye raporlamak. 

c) Eylem planında öngörülen düzenleme taslaklarını görüşmek ve gerekli değişiklikleri 
yaparak üst yöneticinin onayına sunmak. 

d) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Koordinatörlüğünde hazırlanan yıllık iç kontrol 
değerlendirme raporunu görüşmek ve üst yöneticiye sunmak. 

 Kurulun sekreterya hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

            Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve Revize Grubu 

            Madde 8- Belediye Başkanının onayıyla, temsil ettikleri birimin faaliyetleri konusunda 

bilgili, ekip çalışmasına yatkın, iyi iletişim becerisi olan kişiler arasından birim yöneticileri 

tarafından bir asıl bir yedek olarak belirlenen ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilen 
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temsilcilerin katılımıyla Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve 

Revize Grubu oluşturulur. Grup Koordinatörü Mali Hizmetler Müdürlüğü temsilcisidir. 

Eylem Planı Hazırlama ve Revize Grubu Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağını hazırlamak ve İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kuruluna sunmakla görevlidir. Grup, Eylem Planı Taslağı hazırlık çalışmalarında 

aşağıda belirtilen adımları takip eder. 

a) Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarını karşılayan 
Belediyemizdeki mevcut düzenleme ve uygulamaları tespit etmek. 

b) Tespit edilen mevcut düzenleme ve uygulamaları ilgili kamu iç kontrol standardı ile 
karşılaştırmak ve standardın öngördüğü güvenceyi sağlayıp sağlamadığını 
değerlendirmek. 

c) Mevcut düzenleme ve uygulamaların ilgili standardın öngördüğü güvenceyi 
sağladığı kanaatine varılması halinde, bu durumu Eylem Planı Taslağında belirtmek. 

d) Mevcut düzenleme ve uygulamaların ilgili standardın öngördüğü güvenceyi 
sağlamadığı kanaatine varılması halinde, bu durumu Eylem Planı Taslağında 
belirtmek ve yeterli güvencenin sağlanması için gerekli eylemleri öngörmek. 

e) Öngörülen eylemleri gerçekleştirilecek birim ya da çalışma grupları ile bunlarla 
işbirliği yapacak olan birimleri belirlemek. 

f)    Öngörülen eylemlerin sonucunda elde edilecek çıktı ve sonuçlar ile tamamlama 
tarihlerini belirlemek. 

İç Kontrole İlişkin Temel Sorumluluklar 

            Madde 9- Belediyemizde iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin olarak;       

a) Üst Yönetici; iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin gerekli organizasyonu 
oluşturma, uygulamayı izleme ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin yetki ve 
talimatları verme, 

b) Birim Yöneticileri; iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına aktif olarak 
katılma, birimlerde yürütülen faaliyet ve işlemlerde Kamu İç Kontrol Standartlarına, 
bu standartlar çerçevesinde oluşturulan Eylem Planına, Eylem Planı uyarınca 
hazırlanan ve uygulamaya konulan düzenlemelere ve iç kontrol sisteminin 
gerektirdiği diğer hususlara uyumun sağlanmasından, 

c) Mali Hizmetler Müdürü; iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması 
çalışmalarında teknik destek, danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerinin 
yürütülmesinden ve sonuçların üst yöneticiye raporlanmasından, 
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d) İç Denetçiler; mevcut iç kontrol sisteminin tasarım ve uygulamasının 
denetlenmesinden, değerlendirilmesinden ve alınacak önlemleri de belirtmek 
suretiyle sonuçların üst yöneticiye raporlanmasından, 

sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

   Tereddütlerin Giderilmesi 

            Madde 10- Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Mali 

Hizmetler Müdürlüğü yetkilidir. 

   Ekler 

            Madde 11- Üst yönetici tarafından onaylanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı ile Eylem Planından elde edilen düzenlenmeler bu Yönergenin ekidir. 

Yürürlük 

            Madde 12- Bu Yönerge, Belediye Başkanı tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

            Madde 13- Bu Yönerge hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 

 

 

(Bu Yönerge, Başkanlık Makamı’nın 05/04/2012 gün ve 3480 sayılı Onay’ı ile 05/04/2012 tarihinde 

yürürlüğe konulmuştur.) 

 

 


