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I. GİRİŞ  

İç kontrol, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini, kaynakların 

etkili ve ekonomik olarak kullanılmasını, her türlü mali karar ve işlemlerde hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesini, ulusal veya kurumsal politika, plan ve programlara 

uyulmasını sağlamak amacıyla çeşitli unsurlardan oluşan bir süreçtir.  

Maliye Bakanlığının 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği yayınlamıştır. Bu tebliğ doğrultusunda “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” istenmiştir. 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sistemi 

yeniden değiştirilerek, Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Uluslararası Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin 

kurulmasını ve bunun bir unsuru olarak da idarelerin yönetim sorumluluğu 

çerçevesinde iç kontrol faaliyet ve süreçlerinin tasarlanıp uygulanmasını 

öngörmektedir. 

Hazırlanmış olan bu Eylem Planında iç kontrolün tanımı, amaçları, özellikleri ve 

genel esasları, iç kontrol alanında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartlar ve 

iç kontrol sisteminin bileşenleri, iç kontrol sisteminde görevliler ve sorumluluklarına 

ilişkin genel değerlendirme yapılmakta, belediyemizde iç kontrol sistemi bakımından 

mevcut durumu ve belediyemizde kurulacak iç kontrol sistemi standartları ve eylem 

planı sunulmaktadır.  
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II. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 

 

1-Kontrol Ortamı Standartları  

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük 

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 

Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı 

Standart: 4. Yetki Devri 

2- Risk Değerlendirme Standartları  

Standart: 5. Planlama ve Programlama 

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

3- Kontrol Faaliyetleri Standartları  

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri 

Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 

Standart: 9. Görevler ayrılığı 

Standart: 10. Hiyerarşik kontroller 

Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği 

Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri 

 

4- Bilgi ve İletişim Standartları  

Standart: 13. Bilgi ve iletişim 

Standart: 14. Raporlama 

Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi 

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 

5- İzleme Standartları  

Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi 

Standart: 18. İç denetim 
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III. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI ve BELEDİYEMİZİN 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİ EYLEMLER 
 

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 

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

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

destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve 

uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. 

KOS 1- ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK: Personel davranışlarını belirleyen kuralların 

personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

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

sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. 

Mevcut Durum: İç kontrol sisteminin kurulması ve eylem planı hazırlanmasına 

ilişkin bilgilendirme hem üst yönetim hem de personel düzeyinde yapılmıştır. İç kontrol eylem 

planı hazırlama çalışmalarında görev almak üzere tüm birimlerde 2 personel görevlendirilmiştir. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 1.1.1. İç Kontrol Sisteminin işleyişi hakkında üst yönetim belirli aralıklarla 

bilgilendirilecektir. 

Eylem 1.1.2. Tüm yönetici ve personele İç kontrol sistemi uygulama sürecine yönelik 

seminer ve eğitimler düzenlenecektir. 

Eylem 1.1.3. İç kontrol sistemi uyum ve uygulama sürecine tüm personel dahil edilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 İç kontrol sisteminin üst yönetim tarafından sahiplenmesi sağlanacaktır. 

 İç kontrol sisteminin etkili ve etkin olarak işleyebilmesi sağlanacaktır. 

 İç kontrol sisteminin personel tarafından benimsenmesi sağlanacaktır. 

KOS 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele 

örnek olmalıdırlar. 

Mevcut Durum: İç kontrol sistemi sürecine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere birim 

yöneticileri tarafından birim bazında çalışma ekibi oluşturulmuştur. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 1.2.1. Tüm yöneticiler uygulama sürecinde çalışma ekibi ve personeli ile uyum 

içinde çalışacaktır. 

Eylem 1.2.2. İç kontrol sistemi uygulamalarında yöneticiler sözlü ve yazılı olarak 

personele örnek tutum içinde olacaktır. 
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Çıktı ve Sonuçlar: 

 Yöneticiler personele örnek olması sağlanacaktır. 

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

Mevcut Durum: Belediyemiz bünyesinde personel etik sözleşmeleri imzalanmıştır..  

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 1.3.1. Etik kuralları mevzuatı doğrultusunda oluşturulan Belediye Etik Kuralları 

personele tebliğ edilecektir. 

Eylem 1.3.2. Etik kurulu tarafından kurum genelinde etik davranış kurallarının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Eylem 1.3.3. Etik Sözleşmesi tüm yeni personele imzalatılacaktır. 

Eylem 1.3.4. Birim yöneticilerine ve çalışan personele etik kurallar hakkında düzenli 

eğitim verilecektir. 

Eylem 1.3.5. Etik kuralların uygulanmasına yönelik anket düzenlenecektir. 

Eylem 1.3.6. Çalışanların davranışları etik kurulu tarafından görevlendirilecek 

personel tarafından gözlemlenecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Etik kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanacaktır. 

 Personelin etik kuralları benimsemesi sağlanacaktır. 

 Etik kuralların uygulanma düzeyi tespit edilmesi sağlanacaktır. 
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KOS 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. 

Mevcut Durum : “Faaliyetlerin sunumunda şeffaflık ve hesap verebilirlik bir 

gerekliliktir” ilkesi doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Her yıl idare ve birim düzeyinde 

faaliyet raporları hazırlanarak, idare faaliyet raporları kamuoyuna açıklanmaktadır. 

Belediyemiz personeli mevzuata uygun raporlar hazırlayarak, ilgili makamları sunmaktadır.  

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 1.4.1. Faaliyetlerin yürütülmesi, kayıt altına alınması ve raporlanmasına ilişkin 

belediyemize özgü usul ve esaslar geliştirilecek, yazılı hale getirilerek personele tebliğ 

edilecektir. 

Eylem 1.4.2. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler ilgili personel ve yöneticiler tarafından 

izlenebilecek bir sistemde kayıt altına alınacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Faaliyetlerin dürüst olarak yürütülmesine uygun ortam hazırlanmış olacak, 

kurum içi mevzuat boşluğuna meydan verilmeyecektir. 

 Saydamlık ve hesap verebilirlik büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. 

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

Mevcut Durum: Belediyemizde personel ve vatandaşlara eşit hizmet sunumu 

esastır. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 1.5.1. Kurum içi uygulamalarla ilgili personele yönelik anket düzenlenecektir. 

Eylem 1.5.2. “Vatandaş Gözüyle Etimesgut Belediyesi Hizmet Sunumu” anketi 

düzenlenecektir. 

Eylem 1.5.3. Uygulanan anketler analiz edilecektir. 

Eylem 1.5.4. Uygulamalardaki hatalar tespit edilecek, düzenleme yoluna gidilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Belediyemiz hizmet politikasına ilişkin personelin görüş ve önerilerinin 

alınması sağlanmış olacaktır.  

 Belediyemiz hizmet politikasına ilişkin vatandaşların görüş ve önerilerinin 

alınması sağlanmış olacaktır.  

 Belediyemiz hizmet politikasındaki zayıf yönlerin güçlendirilmesi ile vatandaş 

ve çalışanların memnuniyeti sağlanacaktır. 

KOS 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir 

olmalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemizde 2005 yılından itibaren Akıllı Kent Otomasyon 

Sistemi (AKOS) kullanılmaya başlamıştır. Bu sistem ile belediyemizde sağlanan bütünleşik yapı 
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sayesinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Verilerin tek 

merkezden girilmesi ile de bilgilerin güvenilirliği sağlanmaktadır. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 1.6.1. Faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelerin kayda alındığı sistemin işleyişi 

gözden geçirilecektir. 

Eylem 1.6.2. Faaliyetlere ilişkin bilgiler anlık kaydedilecek ve düzenli olarak 

raporlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Sistemin hatasız işlemesi sağlanacaktır. 

 Faaliyetlerin zamanında ve doğru şekilde kaydı sağlanacaktır. 

KOS 2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER: İdarelerin misyonu ile birimlerin 

ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede 

uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

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

tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemiz 5 yıllık stratejik planı yapılarak uygulamaya 

konulmuştur. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 2.1.1. Misyonumuz ve vizyonumuz belirlenmiş ve stratejik planla birlikte 

duyurulmuştur. 

Eylem 2.1.2. Misyonumuz belediyemiz ve birimlerine ait web siteleri ile kurum içi web 

sitesinin ana sayfasında sürekli yer almaktadır. 

Eylem 2.1.3. Kurum içinde misyonunun bilinirliği ölçülecektir. 

Eylem 2.1.4. Misyonumuz ve vizyonumuz belediye hizmet birimlerinde görünen 

yerlere asılacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Misyonun kurum düzeyinde bilinirlik düzeyi sürekli biçimde arttırılacaktır. 

 Tüm çalışanların misyonu benimsemesi sağlanacaktır. 

KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt 

birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum: Stratejik plan kapsamında tüm birimlerin görev ve sorumlulukları 

kapsamında yürüteceği faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 2.2.1. Birimler bazında işler tek tek ele alınarak iş analizleri yapılacaktır. 
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Eylem 2.2.2. Birimler bazında gerekli görülen işler yeniden tasarlanacaktır. 

Eylem 2.2.3. Tüm görevler en küçük ayrıntılarıyla incelenerek iş tanımları yapılacak, 

ilgili personele tebliğ edilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 İşin görevlerine ilişkin belirsizlikler azaltılması/ortadan kaldırılması 

sağlanacaktır. 

 Personelin yapacağı işi tanıyıp benimsemesi sağlanacaktır. 

KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve 

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.  

Mevcut Durum: İş analizi ve tanımlama çalışmaları kapsamında görev dağılım 

çizelgelerinin hazırlanması planlanmaktadır.  

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 2.3.1. Her personelin yetki, görev ve sorumlulukları belirlenecektir. 

Eylem 2.3.2. Birimler bazında personel görev dağılım çizelgeleri oluşturulacaktır. 

Eylem 2.2.4. Tüm personelin yürüteceği görevler personele yazılı olarak 

duyurulacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Yetki ve sorumlulukları kapsamında personelin görev sınırları belirlenmiş 

olacaktır. 

 Personelin görevlerine ilişkin açık, net ve anlaşılır düzeyde bilgi sahibi olması 

sağlanacaktır. 

KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak 

fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. 

Mevcut Durum: İdarenin ve tüm birimlerin teşkilat şemaları mevcuttur.  

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 2.4.1. Fonksiyonel iş analizi yapılacak, görev dağılımları belirlenecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 İşlerin, personelin ve işlerin birbirleriyle olan ilişkileri ortaya konulmuş 

olacaktır. 

KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk 

dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. 

Mevcut Durum: Görev tanımları, her personelin unvanı doğrultusunda temel yetki 

ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ile uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde 

tasarlanacaktır. 

Öngörülen Eylemler: Eylem planlanmamıştır. 
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KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere 

ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 2.6.1. Birimler bazında hassas görevler belirlenecektir. 

Eylem 2.6.2. Hassas görevlere ilişkin çalışma usul ve esasları oluşturulacak, personele 

tebliğ edilecektir. 

Eylem 2.6.3. Hassas pozisyonlarda görev yapan personelin yeterliliği gözden 

geçirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Hassas görevlerin personel tarafından bilinmesi sağlanacaktır. 

 Hassas görevde çalışacak personelin yeterliliği sağlanacaktır. 

KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik 

mekanizmalar oluşturmalıdır. 

Mevcut Durum: Her kademedeki yönetici çalışanlarına yönelik periyodik kontroller 

yapmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 2.7.1. Periyodik rapor çizelgeleri oluşturulacak, personele dağıtılacaktır. 

Eylem 2.7.2. Tüm personel gerçekleştirdiği görevleri belirlenen zaman dilimine ilişkin 

çizelgelerde doğru ve tam olarak rapor edecektir. 

Eylem 2.7.3. Raporların değerlendirilerek bir üst yöneticiye sonuç raporu olarak 

sunumu sağlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Raporlama sistemi belediyemizde etkin ve etkili hale getirilecektir. 

 Yöneticilerin iş süreçlerini takip ve kontrol etmeleri kolaylaştırılacaktır. 

KOS 3. PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI: İdareler, personelin yeterliliği ve 

görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine 

yönelik önlemler almalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin 

gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemiz insan kaynakları yönetiminde yeni yapılanmaya 

gidilmiştir. Bu çerçevede alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 3.1.1. Belediyemiz insan kaynakları yönetimine ilişkin politika ve stratejiler 

gözden geçirilecektir. 
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Eylem 3.1.2. Belediyemiz insan kaynakları politikaları yazılı hale getirilerek, personele 

tebliğ edilecektir. 

Eylem 3.1.3. Alt yapı çalışmalarına, iç kontrol standartları ile belediyemizin amaç ve 

hedeflerine uygun olacak şekilde yön verilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Etkin insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır. 

 İnsan kaynakları yönetimi ve politikalarının Personel tarafından bilinmesi 

sağlanacaktır. 

KOS 3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde 

yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 

Mevcut Durum: Birim yöneticisi olarak görev yapacak kişiler, görev alanlarında 

yeterli bilgiye sahip, mesleki deneyimi ve yeteneği olan kişilerden mülakat ve gözlem 

yöntemiyle seçilmektedir.  

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 3.2.1. Görevlere ilişkin yeterlilik standartları oluşturulacaktır. 

Eylem 3.2.2. İlgili görevde deneyimli personel öncelikli tercih edilecektir. 

Eylem 3.2.3. Yönetici ve personele yönelik eğitimler düzenlenecektir. 

Eylem 3.2.4. İşe yeni başlayanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Görevi yürütecek personelin gerekli yeterlilikte olması sağlanacaktır. 

 İşe alma ve görevde yükselmelerde liyakat ilkesine uyulacaktır.  

 Mevcut personelin bilgi düzeyi arttırılacak, yetenekleri geliştirilecektir. 

 Yeni personelin işe oryantasyonu sağlanacaktır. 

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

seçilmelidir. 

Mevcut Durum: Belediyemizde eğitim, mesleki deneyim, nitelikler ve görevin 

gerekleri doğrultusunda personel seçimi yapılmaktadır. Sözleşmeli işçi personel için 

teknik personel olması kaydıyla işin niteliğine göre, ilgili ve iş başvuru formunu 

dolduran kişiler arasından seçilmektedir. Çalışmasına karar verilen personel görev 

tanımı mevcut iş için işe başlatılmaktadır. Memur ve işçi alımları mevzuat çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 3.3.1. Personel seçiminde yeterlilik kriterlerine uygunluk aranacaktır 

Eylem 3.3.2. Mevcut personelin mesleki yeterliliğini sağlamaya yönelik eğitimler 

düzenlenecektir.   
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Çıktı ve Sonuçlar: 

 Göreve en uygun personel seçilmesi sağlanacaktır. 

KOS 3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat 

ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Mevcut Durum: Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, 

performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi konular personel yönetmeliğinde yazılı olarak 

belirlenmiş olup, personel tarafından bilinmektedir. 

Öngörülen Eylemler:  Eylem planlanmamıştır. 

KOS 3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek 

eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. 

Mevcut Durum: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yıllık eğitim 

programı hazırlanmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 3.5.1. Görevlerin gerektirdiği eğitimler belirlenecek, eğitim programı 

hazırlanacaktır. 

Eylem 3.5.2. Birimlerin ihtiyaç duyduğu eğitimler tespit edilecek, yıllık eğitim 

programı hazırlanacaktır. 

Eylem 3.5.3. Eğitim ihtiyacı her yıl yeniden tespit edilecek, yıllık program 

güncellenecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Görevlerin istenilen düzeyde yerine getirilmesi sağlanacaktır. 

 Personelin nitelik bakımından sürekli gelişmesi sağlanacaktır. 

KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından 

en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 3.6.1. Birimler bazında personelin performansını olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyen faktörler saptanacaktır. 

Eylem 3.6.2. Performansın değerlendirilmesine ilişkin esaslar oluşturulacaktır. 

Eylem 3.6.3. Birim yöneticileri tarafından personelin performansı yıllık olarak 

değerlendirilecektir. 

Eylem 3.6.3.  Yıllık performans değerlendirme raporları hazırlanacak ve üst yöneticiye 

sunulacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Performans yeterliliği veya yetersizliği belirlenecektir. 

 Yöneticilerin çalışan personeli dinamik tutmaları sağlanacaktır. 
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 Kurum personelinin performansı hakkında üst yönetici bilgilendirilecektir. 

KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan 

personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans 

gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 3.7.1. Performans değerlendirme sonuçları ilgili personel ile görüşülecektir. 

Eylem 3.7.2. Performans geliştirme çalışmaları personelin beyanları doğrultusunda 

şekillendirilecektir. 

Eylem 3.7.3. Yüksek performans gösteren personel ödüllendirilecektir.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Performans değerlendirme sisteminin kurulması sağlanacaktır. 

KOS 3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, 

performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli 

hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum: Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, 

eğitim, özlük hakları gibi konular personel yönetmeliğinde yazılı olarak belirlenmiş 

olup, personel tarafından bilinmektedir. Performans değerlendirme kapsamında 

planlanan eylemlere diğer standartlarda yer verilmiştir. 

Öngörülen Eylemler:Performans değerlendirme kapsamında planlanan 

eylemlere diğer standartlarda yer verilmiştir. 

KOS 4. YETKİ DEVRİ: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve 

yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri 

yapılmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

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

duyurulmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 4.1.1. İş akış süreçleri belirlenecektir. 

Eylem 4.1.2. Süreçlere ilişkin imza ve onay mercileri yazılı olarak belirlenecek, 

personele tebliğ edilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Onay mercileri yazılı olarak belirlenmiş olacaktır. 
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KOS 4.2.Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 

devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere 

bildirilmelidir. 

Mevcut Durum: Yetki devri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 4.2.1. Yetki devrinin alt ve üst sınırları belirlenecek, ilgili personele bildirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Yetki devri sınırlarının belirlenmesi sağlanacaktır. 

KOS 4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. 

Mevcut Durum: Yetki devri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 4.3.1. Devredilen yetkinin önemine ve riskine ilişkin standartlar oluşturulacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Yetkinin önem derecesi belirlenmiş olacaktır. 

KOS 4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve 

yeteneğe sahip olmalıdır. 

Mevcut Durum: Yetki devri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 4.4.1. Yetki devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler 

belirlenecektir. 

Eylem 4.4.2. Yetkilendirilecek kişi belirlenen esas ve usuller doğrultusunda yetkiyi kullanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Etkin ve etkili yetkilendirme sağlanacaktır.  

KOS 4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli 

dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. 

Mevcut Durum: Yetki devri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 4.5.1. Yetki devredenle, devralan arasında bilgi akışını sağlayacak mekanizma 

oluşturulacaktır. 

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI  
Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 

tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. 

KOS 5. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve 

göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve 
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programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu 

sağlamalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 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: Belediyemiz stratejik planı yapılmış ve uygulamaya 

konulmuştur. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 5.1.1. Stratejik plan hazırlanacaktır.  

Eylem 5.1.2. Stratejik plan iç ve dış paydaşların katılımı sağlanarak hazırlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar:  

 Belediyemizin mevcut durumu ile önümüzdeki 5 yıla ilişkin amaç, hedef ve 

stratejileri ortaya konulmuş olacaktır. 

 Katılımcılık sağlanmış olacaktır. 

KOS 5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemiz performans programı her yıl birimler bazında ve 

idare düzeyinde Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. 

Öngörülen Eylemler: Eylem planlanmamıştır. 

KOS 5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına 

uygun olarak hazırlamalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemiz bütçesi performans programı esas alınarak 

hazırlanmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 5.3.1. Performans esaslı bütçe hazırlama sürecine ilişkin eğitim düzenlenecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar:  

 Stratejik plan ve performans programına uygun bütçe hazırlanması 

sağlanacaktır. 

KOS 5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans 

programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemizde yürütülen faaliyetlerin stratejik plana uygun 

gerçekleşip, gerçekleşmediğinin izlenmesi amacıyla her yıl birimler ve idare düzeyinde 

faaliyet raporları hazırlanmaktadır. 
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Öngörülen Eylemler:  

Eylem 5.4.1. Performans programı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin tüm 

faaliyetlerin performans değerlendirmesi yapılacaktır. 

Eylem 5.4.2. Birim yöneticisine sunulmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin periyodik 

raporlar düzenlenecektir. 

 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Faaliyetlerin amaç ve hedeflere uygunluğu sağlanmış olacaktır. 

 Faaliyetlerin düzenli kontrolü sağlanacaktır. 

KOS 5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel 

hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 5.5.1. Birim yöneticileri kısa-orta ve uzun vadeli birim hedeflerini 

belirleyecektir. 

Eylem 5.5.2. Birimler bazında idarenin hedeflerini gerçekleştirecek alt hedefler (birim 

performans hedefleri) belirlenerek, birim performans programlarında bu hedeflere yer 

verilecektir.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 İdare düzeyindeki hedeflerin birimler tarafından benimsenmesi sağlanacaktır. 

KOS 5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili 

ve süreli olmalıdır. 

Mevcut Durum: Stratejik planda yer alan hedefler 5 yılı kapsayacak şekildedir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 5.6.1. Tüm amaç ve hedefleri gerçekleştirecek faaliyetlere stratejik planda yer 

verilecektir. 

Eylem 5.6.2. Belirlenen faaliyetlerin hangi yılda yapılacağı, miktarı, performans 

göstergesi ve ilgili harcama birimi belirlenecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Hedeflerin daha gerçekçi olması sağlanacaktır.  

KOS 6. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 

İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini 

engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri 

belirlemelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 
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KOS 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri 

belirlemelidir. 

Mevcut Durum: Stratejik plan çalışmaları GZFT Analizi kapsamında güçlü ve 

zayıf yönler ile tehditler ve fırsatlar belirlenmektedir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 6.1.1. Zayıf yönlerimizden ve tehdit oluşturan durumlardan hangilerinin 

belediyemizin amaç ve hedefleri açısından risk unsuru oluşturduğu belirlenecektir.  

Eylem 6.1.2. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecine ilişkin süreç analizi 

çalışması yapılacaktır. 

Eylem 6.1.3. Süreçlere ilişkin riskler belirlenecek, risk değerlendirmesi yapılacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Risklere yönelik önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

 Risklerin oluşma olasılığı minimum düzeye indirilecektir. 

KOS 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez 

analiz edilmelidir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 6.2.1. Süreç analizi ve risk değerlendirmesi çalışmaları her yıl yeniden 

yapılacaktır. 

Eylem 6.2.2. Risk değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

Eylem 6.2.3. Kurum yöneticilerin katılım sağladığı risk değerlendirme toplantıları 

yapılacaktır.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Risklerin tespiti en doğru ve şekilde yapılarak kontrol altında tutulacaktır. 

 Çalışmaların kurum düzeyinde benimsenmesi sağlanacaktır. 

KOS 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları 

oluşturulmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 6.3.1. Belediyemizin maruz kaldığı ve kalabileceği riskler etki düzeylerine göre 

gruplandırılacaktır. 

Eylem 6.3.2. Risk oluşumunu önleyici ve riski giderici işlemler belirlenecektir. 

Eylem 6.3.2. Risk grupları bazında kısa-orta ve uzun vadeli eylem planı hazırlanacaktır.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Kurumun riskten zarar görme durumu minimum düzeye indirilecektir.  

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 
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Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 

KOS 7. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ: İdareler, hedeflerine ulaşmayı 

amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve 

uygulamalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 7.1.Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri 

(düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, 

koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 7.1.1. Plan ve programlar ile yıl sonu faaliyet raporları gözden geçirilecektir. 

Eylem 7.1.2. Risk belirleme ve değerlendirme çalışmalarına müteakip sürecin 

izlenmesine ilişkin kontrol yöntemleri belirlenecektir. 

Eylem 7.1.3. Süreçlere ilişkin kontrol stratejileri oluşturulacaktır 

Eylem 7.1.4. Süreç kontrolleri sonrası değerlendirme kriterleri oluşturulacaktır. 

Eylem 7.1.5. Kontrollere ilişkin raporlama standartları belirlenecektir.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Faaliyetlerin kontrolü planlara uygunluğu doğrultusunda sağlanacaktır. 

 Kontrol mekanizması etkin hale getirilecektir. 

KOS 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve 

işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 7.2.1. İşlem öncesi ve sonrası kontrol standartları oluşturulacaktır.  

Eylem 7.2.2. Süreç Kontrolü standartları oluşturulacaktır. 

Eylem 7.2.3. Uygulamalar belirlenen standartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Kontrol mekanizmasının etkinliği arttırılacaktır. 

KOS 7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin 

sağlanmasını kapsamalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 7.3.1. Belirlenen periyotlar içerisinde tüm varlıkların tespit ve yeniden sayımları 

yapılacaktır. 

Eylem 7.3.2. Taşınır ve taşınmaz malların koruma ve güvenlik sistemi geliştirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 
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 Varlıkların güvence altına alınması sağlanacaktır. 

KOS 7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 7.4.1. Her bir faaliyet ve süreç için alternatif kontrol yöntemi oluşturulacak ve 

maliyeti ortaya konulacaktır. 

Eylem 7.4.2. Her bir kontrol yöntemlerine ilişkin fayda-maliyet analizi yapılacaktır. 

Eylem 7.4.3. Kontrollerde en yüksek risk içeren durumlar öncelikli olacaktır.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Etkin, verimli ve ekonomik kontrol sağlanacaktır. 

KOS 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ:  

İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu 

alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı 

prosedürler belirlemelidir. 

Mevcut Durum: Mali karar ve işlemlere ilişkin yazılı prosedürler bulunmakta 

olup, işlemler prosedür doğrultusunda yürütülmektedir.  

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 8.1.1. Tüm faaliyetlere ilişkin yazılı prosedürler belirlenecek ve personele tebliğ edilecektir.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Faaliyetlerin yürütülmesi sürecinin kontrol altına alınması sağlanacaktır. 

KOS 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin 

başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 8.2.1. Faaliyetlere ilişkin prosedürler, faaliyetin başlatılması ve sonuçlandırılması 

aşamalarının tamamını kapsayıcı nitelikte hazırlanacaktır.  

Eylem 8.2.2.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 İşlem sınırlarının belirlenmesi sağlanacaktır. 

KOS 8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve 

ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 8.3.1. Prosedürler belirlenirken güncel mevzuata uygunluk gözetilecektir. 

Eylem 8.3.2. Prosedürler oluşturulurken ilgili personelin işlem süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyimi 

doğrultusunda görüş ve önerileri alınacaktır.  
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Eylem 8.3.3. Prosedürlerde faaliyet ve işlemlerin tüm detaylarına açık ve anlaşılır şekilde yer 

verilecektir. 

Eylem 8.3.4. Hazırlanan doküman ve prosedürler, kurum içi web sayfasında yayınlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Faaliyet ve işlemlerin istenilen etkinlik düzeyde gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

 Personelin faaliyet sonuçlarına ilişkin kurumsal beklentiyi tam olarak bilmesi 

sağlanacaktır. 

 Faaliyet ve işlemlerin yürütülmesi sürecine ilişkin belirsizliklerin ortadan 

kaldırılması sağlanacaktır. 

KOS 9. GÖREVLER AYRILIĞI:  

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. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, 

kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. 

Mevcut Durum: Mali işlem ve kararların gerçekleştirilmesi farklı kişiler 

tarafından yapılmaktadır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 9.1.1. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamalarına yönelik, görev dağılımları yapılacaktır. 

Eylem 9.1.2. Görevli personelin işlem yetkisine bir başkası müdahale etmeyecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi sağlanacaktır. 

KOS 9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam 

olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri 

almalıdır. 

Mevcut Durum: Personel yetersizliği olduğunda geçici görevlendirmeler 

yapılmaktadır.   

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 9.2.1. Riskli durumlar tespit edilecek personel ihtiyacı riskin boyutuna 

bağlı olarak karşılanacaktır.  

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Risk kontrolü sağlanmış olacaktır. 

KOS 10. HİYERARŞİK KONTROLLER: 
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Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol 

etmelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için 

gerekli kontrolleri yapmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 10.1.1. Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrol edecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Prosedürlerin etkili olarak uygulanması sağlanacaktır.  

KOS 10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. 

Mevcut Durum:- 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 10.2.1. Yöneticiler meydana gelen hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için söz konusu 

personele talimat verecek ve gerekli tedbirleri alacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Hataya meydan verilmeyecektir. 

KOS 11. FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ:  

İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni 

bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi 

faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 

Mevcut Durum:- 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 11.1.1. Hastalık, izin, vekalet, emeklilik vb. nedenlerden dolayı işin aksamaması ve 

gerekli koşulların oluşturulmasına ilişkin yönerge hazırlanacaktır.   

Eylem 11.1.2. Yedek personel çizelgesi hazırlanacaktır. 

Eylem 11.1.3. Boşalan görevin asgari gereklerinin o görevi yapacak personelde olması şartı 

getirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar:  

 Faaliyetin sürekliliği sağlanacaktır. 

 Hataların önüne geçilmiş olacaktır. 

KOS 11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel 

görevlendirilmelidir. 
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Mevcut Durum:  

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 11.2.1. Hazırlanacak yönerge esasları doğrultusunda ve mevzuat çerçevesinde vekil 

personel görevlendirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Usulüne uygun görevlendirme yapılması sağlanacaktır. 

KOS 11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve 

gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele 

vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. 

Mevcut Durum:- 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 11.3.1. Personele yapacağı iş için gerekli bilgiler, görevi yürütecek personele ayrılan 

personel tarafından iletilmesi yönetici gözetiminde sağlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Personel göreve döndüğüne işin aksamasının önüne geçilecektir. 

KOS 12. BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ:  

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli 

kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller 

yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 12.1.1. Bilgi sistemlerine ilişkin kontrollerin yapılması sağlanacak bu kontroller şekil ve 

içerik olarak yazılı hale getirilecektir. 

Eylem 12.1.2. Erişim kontrolleri ve güvenlik programlaması yapılacak, önemli ve hassas verilerin 

korunması gibi konularda çalışmalara devam edilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar:  

 Sistemin güvenliği ve sürekliliği sağlanmış olacaktır. 

KOS 12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda 

yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve 

düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 12.2.1. Bilgi güvenliği standardı kapsamında ilgisiz kişilerin sisteme müdahalesi 

engellenecektir. 

Eylem 12.2.2. Bilgi sistemleri güvenlik zafiyeti oluşturan personele mevzuat çerçevesinde 

yaptırım uygulanacak. 

Çıktı ve Sonuçlar: 
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 Sistemin güvenilirliği sağlanacaktır. 

KOS 12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 12.3.1. Bilginin etkin bir şekilde paylaşılması için gerekli olan donanım yazılım ve iletişim 

altyapısı hazırlanacaktır. 

Eylem 12.3.2. Bilgi sistemlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesini sağlamak amacıyla 

mekanizmalar oluşturulacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Kurum içinde etkin bir iletişim kurulması sağlanacaktır. 

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 

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

formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek 

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

KOS 13. BİLGİ VE İLETİŞİM:  

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. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve 

sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 13.1.1. Tüm çalışanlara görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde iletileceği yatay ve 

dikey iç iletişimi kapsayan esnek bir iletişim ağı oluşturulacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Kurum içi ve kurum dışı iletişim konusunda etkinlik ve başarı sağlanacaktır. 

KOS 13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli 

ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 13.2.1. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri üretebilecek ve analiz yapma olanağı 

sağlayacak biçimde Yönetim Bilgi Sistemi tasarlanacaktır. 

Eylem 13.2.2. Tüm bilgiler ve belgeler anında kaydedilecek ve sınıflandırılacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Faaliyetlerin yürütülmesi ve kontrolü olanaklı hale getirilecektir. 

 Belgelerin güvenilirliği sağlanacaktır. 

 Doğru karar alma ve raporlama sağlanacaktır. 

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

Öngörülen Eylemler:  
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Eylem 13.3.1. Bilgi işleme üzerinde devamlı olarak kontroller (İşlemlerin muhasebeleştirilmesi, 

bilgisayar girişi yapılan verilerin kullanıma hazır olup olmadıklarının test edilmesi.vb.) yapılacaktır. 

Eylem 13.3.2. Bilgilerin tam, güvenilir, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet 

alanları ile ilgili bilgileri devamlı güncelleyecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Bilgilerin erişilebilir ve güncel olması sağlanacaktır. 

KOS 13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin 

uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 13.4.1. Aktif bütçe dengesinin izlenebilmesi için her türlü teknolojik alt yapı sağlanacaktır. 

Eylem 13.4.2. Uzman sistem oluşturulacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Uzmanlık içeren bilgilere ulaşılması sağlanacaktır. 

KOS 13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve 

raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 13.5.1. Kurumun yönetim bilgi sistemi analiz yapma imkanı verecek şekilde tasarlanacak 

ve uygulanacaktır. 

Eylem 13.5.2. Her birim faaliyet alanına giren konularda düzenli bilgi akışını sağlayacaklardır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Bilgilerin düzenli şekilde aktarılması sağlanacaktır. 

KOS 13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde 

beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 13.6.1. Yöneticiler belli periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek birimlerde çalışan 

personelden beklentilerini yazılı hale getirecek ve personele duyuracaklardır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Misyon ve amaç birlikteliği sağlanacaktır. 

KOS 13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, 

öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 13.7.1. Personelin değerlendirme yapması, öneri ve sorunların belirlenmesi amacıyla 

anket çalışmaları yapılacaktır. 

Eylem 13.7.2. Bu tür konularda elektronik ortamdan istifade edilerek bilgilerin hızlı ve kolay bir 

şekilde personele iletilmesi sağlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 
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 Personelin dikey ve yatay iletişimi kapsamında sorunlarına çözüm üretilmesi 

sağlanacaktır. 

 Personelin görüş, önerileri alınacaktır. 

KOS 14. RAPORLAMA:  

İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 

yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. 

Öngörülen Eylemler: Eylem planlanmamıştır. 

KOS 14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya 

ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 

Öngörülen Eylemler: Eylem planlanmamıştır. 

KOS 14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda 

gösterilmeli ve duyurulmalıdır. 

Öngörülen Eylemler: Eylem planlanmamıştır. 

KOS 14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama 

ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması 

gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 14.4.1. Görev ve faaliyetlere ilişkin hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı ve 

bilgilendirme toplantıları yapılacak ve personele duyurulacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Faaliyetlerin düzenli olarak kontrolü sağlanmış olacaktır. 

KOS 15. KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ:  

İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı 

ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve 

giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. 

Öngörülen Eylemler: 

Eylem 15.1.1. Kayıt ve dosyalama sisteminin elektronik hale getirilmesiyle güvenli ,kolay ve hızlı 

ulaşılabilen bir arşiv sistemi kurulmuş olacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Daha hızlı daha iyi iletişim sağlanarak işlerin yapılma süresi kısaltılacaktır. 
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KOS 15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve 

personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 15.2.1. Kayıt ve dosyalama sistemi devamlı güncellenerek, doğru ve güncel bilgilere 

ulaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Bilgilere hızlı ve kolay ulaşılması sağlanacaktır. 

KOS 15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını 

sağlamalıdır. 

Öngörülen Eylemler:  

Eylem 15.3.1. Sistemin yenilenmesiyle yeni ve güvenilir bir sistem oluşturulmuş olacak. 

Eylem 15.3.2. Personel dosyaları kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde arşivlerde muhafazası 

sağlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Personele ait bilgilerin düzenli ve güvenli muhafazası sağlanmış olacaktır. 

KOS 15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. 

Eylem 15.4.1. Kayıt ve dosyalama Başbakanlıkça belirlenen standart dosya planına ve diğer 

mevzuat hükümlerine uyumlu olarak yapılacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Kayıt ve dosyalama sistemi standartlara uygun olarak düzenlenmiş olacaktır. 

KOS 15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir 

şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. 

Eylem 15.5.1. Evrak biriminde çalışan personele arşiv sistemi hakkında bilgilendirme eğitimi 

verilecek. 

Eylem 15.5.2. Gelen giden tüm evrakların kayıt ve kontrolü yapılacak ve muhafazası 

sağlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Evrakların dikkatli bir şekilde kayıt ve kontrolü ile muhafazası sağlanmış olacaktır. 

KOS 15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve 

erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi 

oluşturulmalıdır. 

Eylem 15.6.1. Her birim kendi arşiv sistemini oluşturacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Her birim bazında arşiv sistemi oluşturularak bilgilere kolay ulaşılması sağlanacaktır. 

KOS: 16. HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ: 

İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini 

sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 
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Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve 

duyurulmalıdır. 

Eylem 16.1.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde 

yapılacaktır. 

KOS 16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli 

incelemeyi yapmalıdır. 

Eylem 16.2.1. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde 

değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaklardır. Söz konusu işlemler gerekli ve görevli birimlere bildirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine ilişkin işlemler başlatılmış olacaktır. 

KOS 16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı 

bir muamele yapılmamalıdır. 

Eylem 16.3.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin herhangi bir olumsuz 

muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Hata ve usulsüzlüklere göz yumulmaması sağlanacaktır. 

5. İZLEME STANDARTLARI 
İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme 

faaliyetlerini kapsar. 

KOS 17. İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma 

veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. 

Eylem 17.1.1. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilecektir. 

Eylem 17.1.2. İç kontrole yönelik izleme ve gözden geçirme faaliyetleri periyodik olarak 

yapılacaktır. 

Eylem 17.1.3. Bu doğrultuda bütün veriler dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 İç kontrol sisteminin performansı ve kalitesi değerlendirilecektir. 

KOS 17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem 

belirlenmelidir. 

Eylem 17.2.1. İç kontrole ilişkin değerlendirmeler gözden geçirilerek eksik yönler tespit edilecek 

ve gerekli önlemler alınacak ve yeni kontrol yöntemleri oluşturulacaktır. 
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Eylem 17.2.2. Her yıl iç kontrol sistemi yönetici ve personele yönelik değerlendirme anketi 

düzenlenecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Kontrol sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

KOS 17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı 

sağlanmalıdır. 

Eylem 17.3.1. Her birimin harcama yetkilileri ve birim çalışanları kendi biriminin eksikliklerini 

tespit edecek ve gerekli önlemleri alacaktır. 

Eylem 17.3.2. İç kontrolün değerlendirilmesinde birimlerin karar verme ve yönetici konumunda 

olan personelin katılımı sağlanacaktır. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 Birim yöneticileri sistemin değerlendirilmesinde yer almış olacaktır. 

KOS 17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 

raporlar dikkate alınmalıdır. 

Eylem 17.4.1. Yöneticilerin görüş ve önerilerini almak amacıyla toplantılar yapılacaktır. 

Eylem 17.4.2. İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birimin yöneticisiyle birlikte 

değerlendirilecektir. 

Çıktı ve Sonuçlar: 

 İç kontrole ilişkin görüş ve önerilerin doğru değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

KOS 17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler 

belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. 

Eylem 17.5.1. İç kontrolle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken önlemler 

belirlenecektir. 

Eylem 17.5.2. Alınacak önlemlere yönelik eylem planı oluşturulacaktır. 

KOS 18. İÇ DENETİM:  

İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

KOS 18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. 

Eylem 18.1.1. İç denetim birimi ve iç denetçiler faaliyetlerine devam edecektir. 

KOS 18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen 

önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. 

Eylem 18.2.1.İç denetim faaliyetleri sonucunda idarece kapsamlı bir eylem planı hazırlanıp 

uygulanacak ve sonuçları iç denetim birimi tarafından takip edilecektir. 
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IV. ETİMESGUT BELEDİYESİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL 

SİSTEMİ 

Etimesgut Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Etimesgut Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Etimesgut Belediyesi 

sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Etimesgut Belediye Başkanının görevi; 

belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, 

belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi 

hazırlamak ve uygulamaktır. 

2010 yılından itibaren bu plan ile belediyemizde iç kontrol sistemi hayata geçirilecektir. 

31.12.2008 tarihinde yayınlanan iç kontrol standartları hazırlama rehberi ile tüm birimlerde iç 

kontrol standartlarının oluşturulması süreci başlatılmıştır.  

Belediyemiz misyonuna ve arzulanan hedeflerini yerine getirmek, yön vermek, iç 

kontrol sistemini oluşturmak ayrıca söz konusu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmek 

amacıyla İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıştır. Faaliyetler hazırlanan planda 

belirlenen süreç dâhilinde hayata geçirilecektir. Sürecin işletilmesi sorumlu birimler tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

 

Koordinasyon Kurulu: 

1. Mücahit SAYILI   Koordinasyon Kurulu Başkanı 

2. Alparslan ÇOŞKUN  Üye 

3. Hüseyin TAŞTAN   Üye 

4. Mustafa MURAT  Stratejik Planlama Danışmanı 
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BELEDİYEMİZ HİZMET BİRİMLERİ 

1. İç Denetim 

2. Özel Kalem Müdürlüğü 

3. Hukuk İşleri Müdürlüğü 

4. Mali Hizmetler Müdürlüğü 

5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

6. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

7. Sağlık İşleri Müdürlüğü 

8. Yazı İşleri Müdürlüğü 

9. Fen İşleri Müdürlüğü 

10. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 

11. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

14. Bilgi İşlem Müdürlüğü 

15. Zabıta Müdürlüğü 

16. Temizlik İşleri Müdürlüğü 

17. Teftiş Kurulu Müdürlüğü 

18. Veteriner İşleri Müdürlüğü 

19. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

20. Sivil Savunma Müdürlüğü 
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1- KONTROL ORTAMI 

Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı 
ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS1 

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

KOS 1.1 

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

İç kontrol sisteminin kurulması ve 
eylem planı hazırlanmasına ilişkin 
bilgilendirme hem üst yönetim 
hem de personel düzeyinde 
yapılmıştır. İç kontrol eylem planı 
hazırlama çalışmalarında görev 
almak üzere tüm birimlerde 2 

personel görevlendirilmiştir. 

1.1.1 
İç Kontrol Sisteminin işleyişi hakkında üst 

yönetim belirli aralıklarla 
bilgilendirilecektir 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

İç kontrol 
sisteminin üst 

yönetim 
tarafından 

sahiplenmesi 
sağlanacaktır 

Nisan-2010 
 

1.1.2. 
Tüm yönetici ve personele İç kontrol 
sistemi uygulama sürecine yönelik 

seminer ve eğitimler düzenlenecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

İç kontrol 
sisteminin etkili 
ve etkin olarak 
işleyebilmesi 
sağlanacaktır 

Nisan-2010 
 

1.1.3 
İç kontrol sistemi uyum ve uygulama 

sürecine tüm personel dahil edilecektir 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm 

Birimler 

İç kontrol 
sisteminin 
personel 

tarafından 
benimsenmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı 
ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS1 
Etik Değerler ve Dürüstlük:  
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.  

KOS 1.2 

İdarenin yöneticileri iç 
kontrol sisteminin 
uygulanmasında personele 
örnek olmalıdır. 

İç kontrol sistemi sürecine ilişkin 
çalışmaları yürütmek üzere birim 
yöneticileri tarafından birim 
bazında çalışma ekibi 
oluşturulmuştur. 

1.2.1. 
Tüm yöneticiler uygulama sürecinde 
çalışma ekibi ve personeli ile uyum 

içinde çalışacaktır Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Yöneticiler 
personele 

örnek olması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

 

1.2.2 
İç kontrol sistemi uygulamalarında 

yöneticiler sözlü ve yazılı olarak 
personele örnek tutum içinde olacaktır. 

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

Personel Etik sözleşmeleri 
imzalanmıştır. 

1.3.1 
Etik kuralları mevzuatı doğrultusunda 

oluşturulan Belediye Etik Kuralları 
personele tebliğ edilecektir. 

İnsan 
Kaynakları 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Personelin etik 
kuralları 

benimsemesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

  

1.3.2 
Etik kurulu tarafından kurum genelinde 
etik davranış kurallarının geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

1.3.3. Etik Sözleşmesi tüm yeni personele 
imzalatılacaktır 

 

1.3.6 
Çalışanların davranışları etik kurulu 

tarafından görevlendirilecek personel 
tarafından gözlemlenecektir 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı 
ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KOS1 
Etik Değerler ve Dürüstlük:  
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.  

KOS 1.4 
Faaliyetlerde dürüstlük, 
saydamlık ve hesap 
verebilirlik sağlanmalıdır. 

“Faaliyetlerin sunumunda 
şeffaflık ve hesap verebilirlik bir 
gerekliliktir” ilkesi 
doğrultusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir. Her yıl idare 
ve birim düzeyinde faaliyet 
raporları hazırlanarak, idare 
faaliyet raporları kamuoyuna 
açıklanmaktadır. Belediyemiz 
personeli mevzuata uygun 
raporlar hazırlayarak, ilgili 
makamları sunmaktadır.  

1.4.1. 

Faaliyetlerin yürütülmesi, kayıt altına 
alınması ve raporlanmasına ilişkin 
belediyemize özgü usul ve esaslar 
geliştirilecek, yazılı hale getirilerek 

personele tebliğ edilecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Faaliyetlerin dürüst 
olarak yürütülmesine 

uygun ortam 
hazırlanmış olacak, 
kurum içi mevzuat 
boşluğuna meydan 

verilmeyecektir Sürekli 

 

1.4.2 

Gerçekleştirilen tüm faaliyetler ilgili 
personel ve yöneticiler tarafından 

izlenebilecek bir sistemde kayıt altına 
alınacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Saydamlık ve hesap 
verebilirlik büyük 
ölçüde sağlanmış 

olacaktır 
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Standart Kod 
No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem  

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS1 
Etik Değerler ve Dürüstlük:  
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.  

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

Belediyemizde personel ve 
vatandaşlara eşit hizmet sunumu 
esastır  

1.5.1. 
Kurum içi uygulamalarla ilgili 

personele yönelik anket 
düzenlenecektir 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Belediyemiz hizmet 
politikasına ilişkin 

personelin görüş ve 
önerilerinin alınması 
sağlanmış olacaktır. 

Nisan-2010 
 

1.5.2. 
Vatandaş Gözüyle Etimesgut 
Belediyesi Hizmet Sunumu” 

anketi düzenlenecektir. 

  

Belediyemiz hizmet 
politikasına ilişkin 

vatandaşların görüş ve 
önerilerinin alınması 
sağlanmış olacaktır. 

 

 
 
 

1.5.3. 
Uygulanan anketler analiz 

edilecektir. Belediyemiz hizmet 
politikasına ilişkin 

vatandaşların görüş ve 
önerilerinin alınması 
sağlanmış olacaktır. 1.5.4 

Uygulamalardaki hatalar tespit 
edilecek, düzenleme yoluna 

gidilecektir 

KOS 1.6 

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

  Belediyemizde 2005 yılından 
itibaren Akıllı Kent Otomasyon 
Sistemi (AKOS) kullanılmaya 
başlamıştır. Bu sistem ile 
belediyemizde sağlanan 
bütünleşik yapı sayesinde 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 
zamandan tasarruf 
sağlanmaktadır. Verilerin tek 
merkezden girilmesi ile de 
bilgilerin güvenilirliği 
sağlanmaktadır. 

1.6.1 
Faaliyetlere ilişkin bilgi ve 

belgelerin kayda alındığı sistemin 
işleyişi gözden geçirilecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Sistemin hatasız 
işlemesi sağlanacaktır 

Nisan 2010 
 

1.6.2. 
Faaliyetlere ilişkin bilgiler anlık 
kaydedilecek ve düzenli olarak 

raporlanacaktır 

Faaliyetlerin 
zamanında ve doğru 

şekilde kaydı 
sağlanacaktır. 
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Standart Kod 
No 

Kamu İç Kontrol Standardı 
ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KOS2 
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

KOS 2.1 

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

Çalışmalar Belediyemiz yeni 

dönem (2009-2014 yılları) 

stratejik planına uygun 

olarak yürütülecektir. 

2.1.1. 
Misyonumuz ve vizyonumuz 
belirlenmiş ve stratejik planla 

birlikte duyurulmuştur. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Misyonun kurum 
düzeyinde 

bilinirlik düzeyi 
arttırılacaktır. 

Nisan 2010 

   

2.1.2. 

Misyonumuz belediyemiz ve 
birimlerine ait web siteleri ile 
kurum içi web sitesinin ana 

sayfasında sürekli yer alacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Misyonun kurum 
düzeyinde 

bilinirlik düzeyi 
arttırılacaktır. 

Nisan 2010 2.1.3 
Kurum içinde misyonunun 

bilinirliği ölçülecektir. 

Tüm çalışanların 
misyonu 

benimsemesi 
sağlanacaktır 

2.1.4 
Misyonumuz ve vizyonumuz 
belediye hizmet birimlerinde 
görünen yerlere asılacaktır. 

Tüm çalışanların 
misyonu 

benimsemesi 
sağlanacaktır 
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Standart Kod 
No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum Eylem 
Kod No Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS2 
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

KOS 2.2 

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

 Stratejik plan kapsamında tüm 
birimlerin görev ve 
sorumlulukları kapsamında 
yürüteceği faaliyetlerin 
belirlenmesine ilişkin çalışmalar 
yapılmaktadır. 

2.2.1. 
Birimler bazında işler tek tek 

ele alınarak iş analizleri 
yapılacaktır 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

İşin görevlerine 
ilişkin belirsizlikler 

azaltılması/ortadan 
kaldırılması 

sağlanacaktır. 

Ekim 2009 

  

2.2.2 
Birimler bazında gerekli 

görülen işler yeniden 
tasarlanacaktır 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

İşin görevlerine 
ilişkin belirsizlikler 

azaltılması/ortadan 
kaldırılması 

sağlanacaktır. 

Ekim 2009 

  

2.2.3. 

Tüm görevler en küçük 
ayrıntılarıyla incelenerek iş 

tanımları yapılacak, ilgili 
personele tebliğ edilecektir. 

 
Tüm Birimler 

Personelin yapacağı 
işi tanıyıp 

benimsemesi 
sağlanacaktır 
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Standart Kod 
No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KOS2 
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

KOS 2.3 

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

İş analizi ve tanımlama 
çalışmaları kapsamında görev 
dağılım çizelgelerinin 
hazırlanması planlanmaktadır. 

2.3.1. Her personelin yetki, görev ve 
sorumlulukları belirlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Yetki ve 
sorumlulukları 

kapsamında 
personelin görev 

sınırları belirlenmiş 
olacaktır 

Sürekli 

  

2.3.2. 
Birimler bazında personel 
görev dağılım çizelgeleri 

oluşturulacaktır. 

2.2.4. 
Tüm personelin yürüteceği 

görevler personele yazılı olarak 
duyurulacaktır. 

Personelin 
görevlerine ilişkin 

açık, net ve anlaşılır 
düzeyde bilgi sahibi 

olması 
sağlanacaktır. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen  

Eylem/Eylemler 
Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS2 
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

KOS 2.4 

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

 İdarenin ve tüm birimlerin 
teşkilat şemaları mevcuttur. 

2.4.1 
Fonksiyonel iş analizi yapılacak, 

görev dağılımları 
belirlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

İşlerin, personelin 
ve işlerin 

birbirleriyle olan 
ilişkileri ortaya 

konulmuş olacaktır. 

Sürekli  

KOS 2.5 

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

Görev tanımları, her 
personelin unvanı 
doğrultusunda temel yetki ve 
sorumluluk dağılımı, hesap 
verebilirlik ile uygun 
raporlama ilişkisini 
gösterecek şekilde 
tasarlanacaktır. 

2.5.1 Eylem planlanmamıştır. 
İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ 
Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS2 
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 

İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

KOS 2.6 

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

Belediyemiz personeli görev 
tanımları, görevin 
gerektirdiği niteliklere uygun 
olarak ele alınmış ve hassas 
konular belirlenmiştir 

2.6.1. Birimler bazında hassas 
görevler belirlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Hassas görevlerin 
personel tarafından 

bilinmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

 
 
 

2.6.2. 
Hassas görevlere ilişkin çalışma 
usul ve esasları oluşturulacak, 
personele tebliğ edilecektir. 

Hassas görevlerin 
personel tarafından 

bilinmesi 
sağlanacaktır. 

2.6.3. 
Hassas pozisyonlarda görev 
yapan personelin yeterliliği 

gözden geçirilecektir. 

Hassas görevde 
çalışacak personelin 

yeterliliği 
sağlanacaktır. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum Eylem Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS2 

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı 
oluşturulmalıdır. 

KOS 2.7 

Her düzeydeki 
yöneticiler verilen 
görevlerin sonucunu 
izlemeye yönelik 
mekanizmalar 
oluşturmalıdır. 

Bu konudaki uygulamalar yasal 
düzenlemeler çerçevesinde 
devam etmektedir. 

2.7.1 
Periyodik rapor çizelgeleri 
oluşturulacak, personele 

dağıtılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

 

Sürekli  

2.7.2 

Tüm personel 
gerçekleştirdiği görevleri 

belirlenen zaman dilimine 
ilişkin çizelgelerde doğru 

ve tam olarak rapor 
edecektir. 

Raporlama sistemi 
belediyemizde etkin 

ve etkili hale 
getirilecektir 

2.7.3 

Raporların 
değerlendirilerek bir üst 
yöneticiye sonuç raporu 

olarak sunumu 
sağlanacaktır. 

Yöneticilerin iş 
süreçlerini takip ve 

kontrol etmeleri 
kolaylaştırılacaktır 
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Standart Kod 
No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS3 
Personelin Yeterliliği ve Performansı:  
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.  

KOS 3.1 

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

Belediyemiz insan kaynakları 
yönetiminde yeni 
yapılanmaya gidilmiştir. Bu 
çerçevede alt yapı çalışmaları 
devam etmektedir. 

3.1.1. 
Belediyemiz insan kaynakları 
yönetimine ilişkin politika ve 

stratejiler gözden geçirilecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Etkin insan 
kaynakları yönetimi 

sağlanacaktır. 

Sürekli 

  
  
  

3.1.2 
Belediyemiz insan kaynakları 

politikaları yazılı hale getirilerek, 
personele tebliğ edilecektir. 

3.1.3 

Alt yapı çalışmalarına, iç kontrol 
standartları ile belediyemizin 
amaç ve hedeflerine uygun 

olacak şekilde yön verilecektir. 

İnsan kaynakları 
yönetimi ve 

politikalarının 
Personel tarafından 

bilinmesi 
sağlanacaktır. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı 
ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS3 
Personelin Yeterliliği ve Performansı:  
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.  

KOS 3.2 

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

 Birim yöneticisi olarak 
görev yapacak kişiler, 
görev alanlarında yeterli 
bilgiye sahip, mesleki 
deneyimi ve yeteneği olan 
kişilerden mülakat ve 
gözlem yöntemiyle 
seçilmektedir. 

3.2.1. 
Görevlere ilişkin yeterlilik 

standartları oluşturulacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Görevi yürütecek 
personelin gerekli 
yeterlilikte olması 

sağlanacaktır. 

Sürekli 

  

3.2.2 
İlgili görevde deneyimli personel 

öncelikli tercih edilecektir 

İşe alma ve görevde 
yükselmelerde 
liyakat ilkesine 

uyulacaktır. 

Sürekli 

  

3.2.3. 
Yönetici ve personele yönelik 

eğitimler düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Mevcut personelin 
bilgi düzeyi 
arttırılacak, 
yetenekleri 

geliştirilecektir 

Sürekli 

  

3.2.4. 
İşe yeni başlayanlara yönelik 
eğitimler düzenlenecektir. 

Yeni personelin işe 
oryantasyonu 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 
İşbirliği 

Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KOS3 
Personelin Yeterliliği ve Performansı:  
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.  

KOS 3.3 

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

 Belediyemizde eğitim, 
mesleki deneyim, nitelikler ve 
görevin gerekleri 
doğrultusunda personel 
seçimi yapılmaktadır. 
Sözleşmeli işçi personel için 
teknik personel olması 
kaydıyla işin niteliğine göre, 
ilgili ve iş başvuru formunu 
dolduran kişiler arasından 
seçilmektedir. Çalışmasına 
karar verilen personel görev 
tanımı mevcut iş için işe 
başlatılmaktadır. Memur ve 
işçi alımları mevzuat 
çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. 

3.3.1. 
Personel seçiminde yeterlilik 

kriterlerine uygunluk aranacaktır 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Göreve en uygun 
personel seçilmesi 

sağlanacaktır 
Sürekli 

 

3.3.2. 
Mevcut personelin mesleki 

yeterliliğini sağlamaya yönelik 
eğitimler düzenlenecektir. 

KOS 3.4 

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

Personel istihdamı, yer 
değiştirme, üst görevlere 
atanma, eğitim, performans 
değerlendirmesi, özlük 
hakları gibi konular personel 
yönetmeliğinde yazılı olarak 
belirlenmiş olup, personel 
tarafından bilinmektedir. 

3.4.1 Eylem öngörülmemektedir. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS3 
Personelin Yeterliliği ve Performansı:  
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.  

KOS 3.5 

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

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yıllık 
eğitim programı 
hazırlanmaktadır.  

3.5.1. 
Görevlerin gerektirdiği eğitimler 

belirlenecek eğitim programı 
hazırlanacaktır 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Görevlerin istenilen 
düzeyde yerine 

getirilmesi 
sağlanacaktır 

Sürekli 

  

3.5.2. 
Birimlerin ihtiyaç duyduğu 

eğitimler tespit edilecek, yıllık 
eğitim programı hazırlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Görevlerin istenilen 
düzeyde yerine 

getirilmesi 
sağlanacaktır 

Sürekli 

  

3.5.3 
Eğitim ihtiyacı her yıl yeniden 
tespit edilecek, yıllık program 

güncellenecektir. 

Personelin nitelik 
bakımından sürekli 

gelişmesi 
sağlanacaktır 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS3 
Personelin Yeterliliği ve Performansı:  
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.  

KOS 3.6 

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

  

3.6.1. 

Birimler bazında personelin 
performansını olumlu veya 

olumsuz yönde etkileyen faktörler 
saptanacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Performans 
yeterliliği veya 

yetersizliği 
belirlenecektir. 

 

  

3.6.2. 
Performansın değerlendirilmesine 

ilişkin esaslar oluşturulacaktır. 

Yöneticilerin çalışan 
personeli dinamik 

tutmaları 
sağlanacaktır 

Sürekli 
Personelin yeterliliği ve 

performansı üst birimlerce 

sürekli kontrol edilip 

değerlendirilmektedir.  

3.6.3 
Birim yöneticileri tarafından 

personelin performansı yıllık olarak 
değerlendirilecektir 

Kurum personelinin 
performansı 
hakkında üst 

yönetici 
bilgilendirilecektir. 

3.6.4. 
Yıllık performans değerlendirme 

raporları hazırlanacak ve üst 
yöneticiye sunulacaktır. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı 
ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 
İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS3 
Personelin Yeterliliği ve Performansı:  
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.  

KOS 3.7 

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

Yetersiz performans gösteren 
personelin performansını 
geliştirmek için çeşitli 
önlemler alınmakta ve 
performansı yüksek olan 
personel mevzuat 
çerçevesinde 
ödüllendirilmektedir 

3.7.1. 
Performans değerlendirme 
sonuçları ilgili personel ile 

görüşülecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Performans 
değerlendirme 

sisteminin kurulması 
sağlanacaktır 

Sürekli  

3.7.2 

Performans geliştirme 
çalışmaları personelin 

beyanları doğrultusunda 
şekillendirilecektir 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler  Sürekli  

KOS 3.8 

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

Personel istihdamı, yer 
değiştirme, üst görevlere 
atanma, eğitim, özlük hakları 
gibi konular personel 
yönetmeliğinde yazılı olarak 
belirlenmiş olup, personel 
tarafından bilinmektedir. 
Performans değerlendirme 
kapsamında planlanan 
eylemlere diğer 
standartlarda yer verilmiştir.  

3.8.1 Eylem öngörülmemektedir. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol 
Standardı ve Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen  

Eylem/Eylemler 
Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS4 
Yetki Devri: 
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. 

KOS 4.1 

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

Bu konuda halen yürürlükte 
olan mevcut düzenlemeler 

gözden geçirilecektir. 

4.1.1. İş akış süreçleri 
belirlenecektir 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Onay mercileri 
yazılı olarak 
belirlenmiş 
olacaktır. 

Sürekli 
 

4.1.2. 

Süreçlere ilişkin imza ve 
onay mercileri yazılı olarak 

belirlenecek, personele 
tebliğ edilecektir. 

KOS 4.2 

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

Yetki devri ilgili mevzuat 
hükümlerine göre 
yapılmaktadır. 

4.2.1. 
Yetki devrinin alt ve üst 

sınırları belirlenecek, ilgili 
personele bildirilecektir. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Yetki devri 
sınırlarının 

belirlenmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve  
Genel Şartı 

Mevcut Durum Eylem Kod No 
Öngörülen  

Eylem/Eylemler 
Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KOS4 
Yetki Devri: 
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. 

KOS 4.3 
Yetki devri, devredilen yetkinin 
önemi ile uyumlu olmalıdır.  

 Yetki devri ilgili 
mevzuat hükümlerine 
göre yapılmaktadır. 

4.3.1 
Devredilen yetkinin 

önemine ve riskine ilişkin 
standartlar oluşturulacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Yetkinin önem 
derecesi belirlenmiş 

olacaktır. 
Sürekli 

 
 

KOS 4.4 

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

 Yetki devri ilgili 
mevzuat hükümlerine 
göre yapılmaktadır.  

4.4.1. 

Yetki devrinde yetki 
devredilecek kişide 

bulunacak asgari bilgi, 
deneyim ve nitelikler 

belirlenecektir İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Etkin ve etkili 
yetkilendirme 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 
 

4.4.2 

Yetkilendirilecek kişi 
belirlenen esas ve usuller 

doğrultusunda yetkiyi 
kullanacaktır 

KOS 4.5 

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

 Yetki devri ilgili 
mevzuat hükümlerine 
göre yapılmaktadır 

4.5.1 

Yetki devredenle, devralan 
arasında bilgi akışını 

sağlayacak mekanizma 
oluşturulacaktır. 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

 
Sürekli 
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2- RİSK DEĞERLENDİRME 

Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

RDS5 
Planlama ve Programlama: 
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, 
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. 

RDS 5.1 

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

 Belediyemiz yeni 
dönem0 stratejik planı 
hazırlanmıştır.. 

5.1.1. Stratejik plan hazırlanacaktır 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Belediyemizin 
mevcut durumu ile 
önümüzdeki 5 yıla 
ilişkin amaç, hedef 

ve stratejileri ortaya 
konulmuş olacaktır. 

Sürekli 

 

5.1.2. 
Stratejik plan iç ve dış 

paydaşların katılımı sağlanarak 
hazırlanacaktır. 

Katılımcılık sağlanmış 
olacaktır. 

RDS 5.2 

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

 Belediyemiz 
performans programı 
her yıl birimler bazında 
ve idare düzeyinde 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 
hazırlanmaktadır. 

5.2.1 Eylem öngörülmemektedir. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
 Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma  
Tarihi 

Açıklama 

RDS5 
Planlama ve Programlama: 
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, 
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. 

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

Belediyemiz bütçesi 
performans 
programı esas 
alınarak 
hazırlanmaktadır. 

5.3.1. 

Performans esaslı 
bütçe hazırlama 

sürecine ilişkin eğitim 
düzenlenecektir 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Stratejik plan ve 
performans 

programına uygun 
bütçe hazırlanması 

sağlanacaktır 

Her Yıl 

 

RDS 5.4 

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

Belediyemizde 
yürütülen 
faaliyetlerin stratejik 
plana uygun 
gerçekleşip, 
gerçekleşmediğinin 
izlenmesi amacıyla 
her yıl birimler ve 
idare düzeyinde 
faaliyet raporları 
hazırlanmaktadır. 

5.4.1. 

Performans programı 
ve stratejik planda 
yer alan amaç ve 

hedeflere ilişkin tüm 
faaliyetlerin 
performans 

değerlendirmesi 
yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Faaliyetlerin amaç ve 
hedeflere uygunluğu 
sağlanmış olacaktır. 

Her Yıl 

  

5.4.2. 

Birim yöneticisine 
sunulmak üzere 
gerçekleştirilen 

faaliyetlere ilişkin 
periyodik raporlar 
düzenlenecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Faaliyetlerin düzenli 
kontrolü 

sağlanacaktır. 
Her Yıl 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

RDS5 
Planlama ve Programlama: 
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, 
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. 

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

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

5.5.1. 

Birim yöneticileri 
kısa-orta ve uzun 

vadeli birim 
hedeflerini 

belirleyecektir. 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

İdare düzeyindeki 
hedeflerin birimler 

tarafından 
benimsenmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

5.5.2. 

Birimler bazında 
idarenin hedeflerini 
gerçekleştirecek alt 

hedefler (birim 
performans 
hedefleri) 

belirlenerek, birim 
performans 

programlarında bu 
hedeflere yer 
verilecektir. 

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

 Stratejik planda yer 
alan hedefler 5 yılı 
kapsayacak 

şekildedir.  

5.6.1. 

Tüm amaç ve 
hedefleri 

gerçekleştirecek 
faaliyetlere stratejik 

planda yer 
verilecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Hedeflerin daha 
gerçekçi olması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

5.6.2. 

Belirlenen 
faaliyetlerin hangi 
yılda yapılacağı, 

miktarı, performans 
göstergesi ve ilgili 

harcama birimi 
belirlenecektir. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
 

Sürekli 
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Standart Kod 
No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve  
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen  

Eylem/Eylemler 
Sorumlu  

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

RDS6 

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:  
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli 
ve alınacak önlemleri belirlemelidir. 

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

 Stratejik plan 
çalışmaları GZFT 
Analizi kapsamında 
güçlü ve zayıf yönler 
ile tehditler ve 
fırsatlar 
belirlenmektedir. 

6.1.1 

Zayıf yönlerimizden ve 
tehdit oluşturan 

durumlardan 
hangilerinin 

belediyemizin amaç ve 
hedefleri açısından risk 

unsuru oluşturduğu 
belirlenecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Risklere yönelik 
önlemlerin alınması 

sağlanacaktır. 
Sürekli 

 

6.1.2. 

Amaç ve hedeflerin 
gerçekleştirilmesi 

sürecine ilişkin süreç 
analizi çalışması 

yapılacaktır. 

6.1.3 

Süreçlere ilişkin riskler 
belirlenecek, risk 
değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

Risklerin oluşma 
olasılığı minimum 

düzeye indirilecektir. 
Sürekli 
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Standart Kod 
No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 
Kod 
No 

Öngörülen 
Eylem/Eylemler 

Sorumlu  
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

RDS6 

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:  
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak 
önlemleri belirlemelidir. 

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

Risklere karşı yıl 
içinde analizler 
yapılamaktadır. 

6.2.1. 

Süreç analizi ve risk 
değerlendirmesi 
çalışmaları her yıl 

yeniden yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Risklerin tespiti en 
doğru ve şekilde 
yapılarak kontrol 

altında tutulacaktır. 

Sürekli 
 

6.2.2 
Risk değerlendirme 

raporları 
hazırlanacaktır. 

6.2.3 

Kurum yöneticilerin 
katılım sağladığı risk 

değerlendirme 
toplantıları 
yapılacaktır. 

Çalışmaların kurum 
düzeyinde 

benimsenmesi 
sağlanacaktır. 

ZRDS 6.3 
Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek 
eylem planları oluşturulmalıdır. 

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

6.3.1 

Belediyemizin maruz 
kaldığı ve kalabileceği 

riskler etki 
düzeylerine göre 

gruplandırılacaktır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Kurumun riskten zarar 

görme durumu 

minimum düzeye 

indirilecektir. 

Sürekli 
 

6.3.2. 

Risk oluşumunu 
önleyici ve riski 
giderici işlemler 
belirlenecektir 

6.3.3 

Risk grupları bazında 
kısa-orta ve uzun 
vadeli eylem planı 

hazırlanacaktır 
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3- KONTROL FAALİYETLERİ 

 

Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS7 
Kontrol stratejileri ve yöntemleri:  

İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.  

KFS 7.1 

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol 
strateji ve yöntemleri (düzenli gözden 
geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, 
karşılaştırma, onaylama, raporlama, 
koordinasyon, doğrulama, analiz etme, 
yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme 
v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Belediyemiz 
hedeflere ulaşma 
yolunda riskleri 
önlemek için strateji 
ve kontrol 
mekanizması 
oluşturmuştur. 

7.1.1. 

Plan ve programlar ile 
yıl sonu faaliyet 
raporları gözden 

geçirilecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Faaliyetlerin 
kontrolü 
planlara 

uygunluğu 
doğrultusunda 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

  
 

7.1.2. 

Risk belirleme ve 
değerlendirme 

çalışmalarına müteakip 
sürecin izlenmesine 

ilişkin kontrol 
yöntemleri 

belirlenecektir. 

7.1.3 
Süreçlere ilişkin kontrol 

stratejileri 
oluşturulacaktır 

Kontrol 
mekanizması 

etkin hale 
getirilecektir 

7.1.4 

Süreç kontrolleri 
sonrası değerlendirme 

kriterleri 
oluşturulacaktır 

7.1.5. 
Kontrollere ilişkin 

raporlama standartları 
belirlenecektir 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS7 
Kontrol stratejileri ve yöntemleri:  

İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.  

KFS 7.2 

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

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

7.2.1. 
İşlem öncesi ve sonrası 

kontrol standartları 
oluşturulacaktır 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Kontrol 
mekanizmasının 

etkinliği 
arttırılacaktır. 

Sürekli 
 

7.2.2. 
Süreç Kontrolü 

standartları 
oluşturulacaktır. 

7.2.3. 

Uygulamalar belirlenen 
standartlara uygun 

olarak 
gerçekleştirilecektir 

KFS 7.3 

Kontrol faaliyetleri, varlıkların 
dönemsel kontrolünü ve 
güvenliğinin sağlanmasını 
kapsamalıdır. 

Kontrol 
faaliyetlerinde 
işlerin ve personel 
güvenliğinin 
sağlanması esas 
alınmaktadır 

7.3.1. 

Belirlenen periyotlar 
içerisinde tüm varlıkların 

tespit ve yeniden 
sayımları yapılacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Varlıkların 
güvence altına 

alınması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

7.3.2. 

Taşınır ve taşınmaz 
malların koruma ve 

güvenlik sistemi 
geliştirilecektir. 

KFS 7.4 
Belirlenen kontrol yönteminin 
maliyeti beklenen faydayı 
aşmamalıdır. 

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

7.4.1. 

Her bir faaliyet ve süreç 
için alternatif kontrol 

yöntemi oluşturulacak 
ve maliyeti ortaya 

konulacaktır. Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Etkin, verimli ve 
ekonomik 

kontrol 
sağlanacaktır 

Sürekli 
  
  

7.4.2. 

Her bir kontrol 
yöntemlerine ilişkin 
fayda-maliyet analizi 

yapılacaktır. 

7.4.3 
Kontrollerde en yüksek 

risk içeren durumlar 
öncelikli olacaktır. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve  
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KFS8 
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: 
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.  

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

 Belediyemiz 
faaliyetleri 
güncellenmiş, 
mali karar ve 
işlemleri yazılı 
olarak 
personele 
duyurulmuştur 

8.1.1. 
Tüm faaliyetlere ilişkin yazılı 
prosedürler belirlenecek ve 
personele tebliğ edilecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Faaliyetlerin 
yürütülmesi 

sürecinin 
kontrol altına 

alınması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

KFS 8.2 

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

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

8.2.1 

Faaliyetlere ilişkin prosedürler, 
faaliyetin başlatılması ve 

sonuçlandırılması aşamalarının 
tamamını kapsayıcı nitelikte 

hazırlanacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

İşlem 
sınırlarının 

belirlenmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

  



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
2010-2012 YILLARI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 

 

59 
 

 

Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve  
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS8 
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: 
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine 
sunmalıdır.  

KFS 8.3 

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

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir 

8.3.1 
Prosedürler belirlenirken 

güncel mevzuata uygunluk 
gözetilecektir. 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Faaliyet ve işlemlerin 
istenilen etkinlik 

düzeyde 
gerçekleşmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

 

8.3.2. 

Prosedürler oluşturulurken 
ilgili personelin işlem 

süreçlerine ilişkin bilgi ve 
deneyimi doğrultusunda 

görüş ve önerileri 
alınacaktır. 

Personelin faaliyet 
sonuçlarına ilişkin 

kurumsal beklentiyi 
tam olarak bilmesi 

sağlanacaktır 

 

8.3.3. 

Prosedürlerde faaliyet ve 
işlemlerin tüm detaylarına 
açık ve anlaşılır şekilde yer 

verilecektir. 

Faaliyet ve işlemlerin 
yürütülmesi sürecine 
ilişkin belirsizliklerin 
ortadan kaldırılması 

sağlanacaktır. 

 

8.3.4. 
Hazırlanan doküman ve 

prosedürler, kurum içi web 
sayfasında yayınlanacaktır. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 
İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS9 

Görevler ayrılığı: 
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 
kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. 

KFS 9.1 

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

Hata ve usulsüzlükler ile 
yolsuzlukları en aza 
indirmek ve oluşabilecek 
riskleri önlemek için 
görevler personeller 
arasında eşit olarak 
dağıtılmıştır. 

9.1.1. 

Faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi 

aşamalarına yönelik, 
görev dağılımları 

yapılacaktır 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Hata ve 
usulsüzlüklerin 

önlenmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

  

KFS 9.2 

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

Personel yetersizliği 
olduğunda geçici 
görevlendirmeler 
yapılmaktadır. 

9.2.1. 

Riskli durumlar tespit 
edilecek personel ihtiyacı 

riskin boyutuna bağlı 
olarak karşılanacaktır. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Risk kontrolü 

sağlanmış 
olacaktır. 

Mart 2010 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS10 
Hiyerarşik kontroller: 
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. 

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

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir 

10.1.1. 

Yöneticiler 
personelin iş ve 

işlemlerini 
periyodik 

aralıklarla kontrol 
edecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Prosedürlerin 
etkili olarak 
uygulanması 

sağlanacaktır. 

Sürekli 

  

KFS 10.2 

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

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir 

10.2.1. 

Yöneticiler 
meydana gelen 

hata ve 
usulsüzlüklerin 
giderilmesi için 

söz konusu 
personele talimat 
verecek ve gerekli 

tedbirleri 
alacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Hataya meydan 
verilmeyecektir. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve  
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 
İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS11 
Faaliyetlerin sürekliliği: 
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 

KFS 11.1 

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak 
görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, 
yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile 
olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin 
sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli 
önlemler alınmalıdır. 

Uygulamalar 

bu yönde 

devam 

etmektedir. 

11.1.1. 

Hastalık, izin, 
vekalet, emeklilik vb. 
nedenlerden dolayı 
işin aksamaması ve 
gerekli koşulların 
oluşturulmasına 
ilişkin yönerge 
hazırlanacaktır. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Faaliyetin 
sürekliliği 

sağlanacaktır 
Sürekli 

 

11.1.2. 
Yedek personel 

çizelgesi 
hazırlanacaktır. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Hataların önüne 

geçilmiş 
olacaktır 

Sürekli 

 

11.1.3 

Boşalan görevin 
asgari gereklerinin o 

görevi yapacak 
personelde olması 
şartı getirilecektir. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve  
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS11 
Faaliyetlerin sürekliliği: 
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 

KFS 11.2 
Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil 
personel görevlendirilmelidir. 

Uygulamalar bu 
yönde devam 

etmektedir. 
11.2.1. 

Hazırlanacak 
yönerge esasları 

doğrultusunda ve 
mevzuat 

çerçevesinde vekil 
personel 

görevlendirilecektir. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Usulüne uygun 
görevlendirme 

yapılması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

 

KFS 

11.3 

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

Görevinden ayrılan 
personelin yerine 
liyakat ilkesine bağlı 
kalarak başka bir 
personel 

görevlendirilmektedir. 

11.3.1. 

Personele yapacağı 
iş için gerekli bilgiler, 

görevi yürütecek 
personele ayrılan 

personel tarafından 
iletilmesi yönetici 

gözetiminde 
sağlanacaktır. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Personel 
göreve 

döndüğüne işin 
aksamasının 

önüne 
geçilecektir. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve  
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 
İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS12 
Bilgi sistemleri kontrolleri: 

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.  

KFS 12.1 
Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve 
güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı 
olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Bilgi güvenliği 
standartları 
kapsamında bilgi 
güvenliğini 
sağlayacak tüm 
sistemler büyük 
ölçüde 
kurulmuştur. 

12.1.1. 

Bilgi sistemlerine 
ilişkin kontrollerin 

yapılması sağlanacak 
bu kontroller şekil ve 

içerik olarak yazılı 
hale getirilecek. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Sistemin 
güvenliği ve 

sürekliliği 
sağlanmış 
olacaktır. 

Sürekli 

 

12.1.2. 

Erişim kontrolleri ve 
güvenlik 

programlaması 
yapılacak, önemli ve 

hassas verilerin 
korunması gibi 

konularda 
çalışmalara devam 

edilecektir. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

KFS12 
Bilgi sistemleri kontrolleri: 

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.  

KFS 12.2 

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

 Kaynaklara ve kayıtlara 
erişim yetkisi ile bu 
konudaki 
donanım,yazılım ve 
iletişim altyapısı 

hazırlanmıştır. 

12.2.1 

Bilgi güvenliği 
standardı 

kapsamında ilgisiz 
kişilerin sisteme 

müdahalesi 
engellenecektir. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Sistemin 
güvenilirliği 

sağlanacaktır 
Sürekli 

 

12.2.2 

Bilgi sistemleri 
güvenlik zafiyeti 

oluşturan personele 
mevzuat 

çerçevesinde 
yaptırım 

uygulanacak. 

KFS 12.3 

İdareler bilişim yönetişimini 
sağlayacak mekanizmalar 
geliştirmelidir. 

Uygulamalar bu yönde 
devam etmektedir. 

12.3.1 

Bilginin etkin bir 
şekilde paylaşılması 

için gerekli olan 
donanım yazılım ve 

iletişim altyapısı 
hazırlanacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Kurum içinde 
etkin bir iletişim 

kurulması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 

 

 
12.3.2 

Bilgi sistemlerindeki 
bilgilerin 

doğruluğunun 
kontrol edilmesini 
sağlamak amacıyla 

mekanizmalar 
oluşturulacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Kurum içinde 
etkin bir iletişim 

kurulması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM 

Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim  

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

BİS13 

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.  

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

E-belediye sistemi 
aktif olarak 
çalışmaktadır  

 13.1.1  

Tüm çalışanlara görev 
ve sorumluluklarının 
açık bir şekilde 
iletileceği yatay ve 
dikey iç iletişimi 
kapsayan esnek bir 
iletişim ağı 
oluşturulacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Kurum içi ve 
kurum dışı 
iletişim 
konusunda 
etkinlik ve 
başarı 
sağlanacaktır. 

Sürekli   
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

BİS13 

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.  

BİS 13.2 

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

 Birimler arasında yazılı 
ve sözlü iletişim ile bilgi 
alışverişi elektronik 
ortamda 

yapılabilmektedir.  

13.2.1 

Yönetimin ihtiyaç duyduğu 
gerekli bilgileri üretebilecek ve 

analiz yapma olanağı 
sağlayacak biçimde Yönetim 
Bilgi Sistemi tasarlanacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Faaliyetlerin 
yürütülmesi ve 

kontrolü olanaklı 
hale 

getirilecektir. 

Sürekli 
 

13.2.2 

Tüm bilgiler ve belgeler anında 
kaydedilecek ve 

sınıflandırılacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Belgelerin 
güvenilirliği 
,doğru karar 

alma ve 
raporlama 

sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

BİS 13.3 

Bilgiler doğru, güvenilir, tam, 

kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. 
  

13.3.1 

Bilgi işleme üzerinde devamlı 
olarak kontroller (İşlemlerin 

muhasebeleştirilmesi, 
bilgisayar girişi yapılan verilerin 

kullanıma hazır olup 
olmadıklarının test 

edilmesi.vb.) yapılacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Bilgilerin 
erişilebilir ve 
güncel olması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

 

13.3.2 

Bilgilerin tam, güvenilir, 
kullanışlı ve anlaşılabilir olması 
için birimler faaliyet alanları ile 

ilgili bilgileri devamlı 
güncelleyecektir. 

Bilgi işlem 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

BİS13 

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.  

BİS 13.4 

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

Birimler arasında 
yazılı ve sözlü 
iletişim ile bilgi 
alışverişi elektronik 
ortamda 
yapılabilmektedir. 

13.4.1 

Aktif bütçe dengesinin 
izlenebilmesi için her 

türlü teknolojik alt yapı 
sağlanacaktır. 

Bilgi işlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Uzmanlık içeren 

bilgilere 

ulaşılması 

sağlanacaktır 

Sürekli 
 

13.4.2 
Uzman sistem 

oluşturulacaktır. 

BİS 13.5 

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

 Yönetimi 

bilgilendirecek 

gerekli bilgileri 

üretebilecek 

sistemler kurulmuş 

olup bilgiler güncel 

olarak ve doğru bir 

biçimde 

alınabilmektedir. 

13.5.1 

Kurumun yönetim bilgi 
sistemi analiz yapma 

imkanı verecek şekilde 
tasarlanacak ve 
uygulanacaktır. 

Bilgi işlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Bilgilerin düzenli 

şekilde 

aktarılması 

sağlanacaktır. 

Sürekli 

 

 
13.5.2 

Her birim faaliyet 
alanına giren konularda 

düzenli bilgi akışını 
sağlayacaklardır. 

Bilgi işlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 
 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

BİS13 

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.  

BİS 13.6 

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

Yöneticiler 
birimlerde çalışan 
personele yazılı 
veya sözlü olarak 
gerekli talimatları 
bildirmektedirler. 

13.6.1 

Yöneticiler belli 
periyotlar halinde 

toplantılar 
düzenleyerek 

birimlerde çalışan 
personelden 

beklentilerini yazılı hale 
getirecek ve personele 

duyuracaklardır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Misyon ve amaç 
birlikteliği 

sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

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

 Belediyemizde dilek 
ve şikayet kutusu 
mevcut olup 
toplantılarda 
personelin 
çalışmaları 
hakkında gerekli 
değerlendirmeler 
yapılmaktadır. 

13.7.1 

Personelin 
değerlendirme 

yapması, öneri ve 
sorunların belirlenmesi 

amacıyla anket 
çalışmaları yapılacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Personelin dikey 
ve yatay iletişimi 

kapsamında 
sorunlarına 

çözüm üretilmesi 
sağlanacaktır 

Sürekli 
 

 
13.7.2 

Bu tür konularda 
elektronik ortamdan 

istifade edilerek 
bilgilerin hızlı ve kolay 
bir şekilde personele 

iletilmesi sağlanacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm 
Birimler 

Personelin görüş, 
önerileri 

alınacaktır. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ 
Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

BİS14 
Raporlama: 

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

BİS 14.1 

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

Belediyemiz stratejik planı, 
performans programı ve 
faaliyet raporları 
hazırlanmakta ve kamuoyuna 
duyurulmaktadır.. 

14.1.1 Eylem öngörülmemektedir. 
 

    

BİS 14.2 

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

Uygulamalar bu yönde devam 
etmektedir. 

14.2.1 Eylem öngörülmemektedir. 
 

    

BİS 14.3 

Faaliyet sonuçları ve 
değerlendirmeler idare faaliyet 
raporunda gösterilmeli ve 
duyurulmalıdır. 

Faaliyet raporlar düzenli olarak 
hazırlanmaktadır. 

14.3.1 Eylem öngörülmemektedir. 
     

BİS 14.4 

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

Birimlerin kendi faaliyetleriyle 
ilgili 

14.4.1 

Görev ve faaliyetlere ilişkin 
hazırlanması gereken 

raporlar hakkında yazılı ve 
bilgilendirme toplantıları 
yapılacak ve personele 

duyurulacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Faaliyetlerin 
düzenli 
olarak 

kontrolü 
sağlanmış 
olacaktır. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

BİS15 

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. 

BİS 15.1 
Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik 
ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile 
idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. 

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

15.1.1 

Kayıt ve dosyalama 
sisteminin elektronik hale 

getirilmesiyle güvenli,  
kolay ve hızlı ulaşılabilen 
bir arşiv sistemi kurulmuş 

olacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Daha hızlı daha iyi 
iletişim sağlanarak 

işlerin yapılma 
süresi 

kısaltılacaktır. 

Sürekli 
 

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

Dosyalama sistemi 
standart dosyalama 
sistemine göre 
yapılmaktadır. 

15.2.1 

Kayıt ve dosyalama sistemi 
devamlı güncellenerek, 

doğru ve güncel bilgilere 
ulaşılmasında kolaylık 

sağlayacaktır. 

Bilgi işlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Bilgilere hızlı ve 
kolay ulaşılması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

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

Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

15.3.1 

Sistemin yenilenmesiyle 
yeni ve güvenilir bir sistem 

oluşturulmuş olacak. 

Bilgi işlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Personele ait 
bilgilerin düzenli 

ve güvenli 
muhafazası 
sağlanmış 
olacaktır. 

Sürekli 
 

15.3.2 

Personel dosyaları kişisel 
bilgilerin güvenli bir şekilde 

arşivlerde muhafazası 
sağlanacaktır. 

 

Tüm 
Birimler    
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlan
ma Tarihi 

Açıklama 

BİS15 

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. 

BİS 15.4 
Kayıt ve dosyalama sistemi 
belirlenmiş standartlara uygun 
olmalıdır. 

 Uygulamalar bu 
yönde devam 
etmektedir. 

15.4.1 

Kayıt ve dosyalama Başbakanlıkça 
belirlenen standart dosya planına 

ve diğer mevzuat hükümlerine 
uyumlu olarak yapılacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Kayıt ve dosyalama 
sistemi standartlara 

uygun olarak 
düzenlenmiş 

olacaktır. 

  

BİS 15.5 

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

Evraklar standartlara 

uygun olarak 

tutulmaktadır.   

15.5.1 

Evrak biriminde çalışan personele 
evrakın kaydedilmesi arşiv 

sistemine uygun olarak muhafaza 
edilmesi hususunda bilgilendirme 

eğitimi verilecek. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 

Evrakların dikkatli 
bir şekilde kayıt ve 

kontrolü ile 
muhafazası 

sağlanmış olacaktır. 

  

15.5.2 

Gelen giden tüm evrakların kayıt ve  
kontrolü yapılacak ve muhafazası 

sağlanacaktır. 

Bilgi işlem 
Müdürlüğü 

Tüm 

Birimler 
  

 

BİS 15.6 

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

 Belediye bünyemizde 

evrakların korunması 
ve saklanması 
amacıyla arşiv ve 
dokümantasyon 
sistemi 
bulunmaktadır. 

15.6.1 
Her birim kendi arşiv sistemini 

oluşturacaktır. 
Bilgi işlem 
Müdürlüğü  

Her birim bazında 
arşiv sistemi 
oluşturularak 
bilgilere kolay 

ulaşılması 
sağlanacaktır. 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 
Genel Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

BİS16 
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: 

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

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

Uygulamalar bu yönde 
devam etmektedir.  

16.1.1 

Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların bildirim işlemleri, 

mevzuat çerçevesinde 
yapılacaktır 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

 

Sürekli 
 

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

Uygulamalar bu yönde 
devam etmektedir. 

16.2.1 

Yöneticiler, bildirilen hata, 
usulsüzlük ve yolsuzlukları 

mevzuat çerçevesinde 
değerlendirerek gerekli 

işlemleri yapacaklardır. Söz 
konusu işlemler gerekli ve 

görevli birimlere bildirilecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Hata ve 
usulsüzlüklerin 
giderilmesine 
ilişkin işlemler 

başlatılmış 
olacaktır. 

Sürekli 
 

BİS 16.3 

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

Yöneticiler tarafından 
hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukları bildiren 
personele ayrımcı bir 
muamele yapılmaması 
için gerekli önlemler 
alınmıştır. 

16.3.1 

Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukları bildiren 

personelin herhangi bir 
olumsuz muameleyle 

karşılaşmaması için yöneticiler 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Hata ve 
usulsüzlüklere 

göz 
yumulmaması 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
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5- İZLEME 

 

Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel 
Şartı 

Mevcut Durum Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem/Eylemler Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak Birim 

Çıktı/ Sonuç Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

İS17 
İç kontrolün değerlendirilmesi: 

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 

İS 17.1 

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

 İç kontrol süreci 
başlatılmıştır. İç kontrol 
sisteminin uygulamaya 
konulması ile birlikte bu 
konudaki çalışmalar daha 
etkin olarak devam 
ettirilecektir  

17.1.1 
İç kontrol sistemi yılda en az bir 

kez değerlendirilecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

İç kontrol 
sisteminin 

performansı 
ve kalitesi 

değerlendirile
cektir. 

Sürekli 
 

17.1.2 

İç kontrole yönelik izleme ve 
gözden geçirme faaliyetleri 

periyodik olarak yapılacaktır 

17.1.3 

Bu doğrultuda bütün veriler 
dikkate alınarak genel bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

İS 17.2 

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

 İç kontrol süreci 
başlatılmıştır. İç kontrol 
sisteminin uygulamaya 
konulması ile birlikte bu 
konudaki çalışmalar daha 
etkin olarak devam 
ettirilecektir.  

17.2.1 

İç kontrole ilişkin 
değerlendirmeler gözden 

geçirilerek eksik yönler tespit 
edilecek ve gerekli önlemler 

alınacak ve yeni kontrol 
yöntemleri oluşturulacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Kontrol 
sisteminin 

geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

Sürekli 
 

 
17.2.2 

Her yıl iç kontrol sistemi 
yönetici ve personele yönelik 

değerlendirme anketi 
düzenlenecektir.   

Faaliyetlerin 
etkin ve 
verimli 

yürütülmesi 
sağlanmış 
olacaktır. 

 
 

  



ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
2010-2012 YILLARI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 

 

75 
 

Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel 
Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

İS17 
İç kontrolün değerlendirilmesi: 

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 

İS 17.3 
İç kontrolün değerlendirilmesine 
idarenin birimlerinin katılımı 
sağlanmalıdır. 

Mali hizmetler müdürlüğü 
tarafından çıkartılan 
genelge ile tüm harcama 
birimleri iç kontrol sürecine 
dâhil edilmiştir. 

17.3.1 

Her birimin harcama yetkilileri 
ve birim çalışanları kendi 

biriminin eksikliklerini tespit 
edecek ve gerekli önlemleri 

alacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Faaliyetlerin 
etkin ve 
verimli 

yürütülmesi 
sağlanmış 
olacaktır. 

Sürekli 
 

17.3.2 

İç kontrolün 
değerlendirilmesinde birimlerin 

karar verme ve yönetici 
konumunda olan personelin 

katılımı sağlanacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Faaliyetlerin 
etkin ve 
verimli 

yürütülmesi 
sağlanmış 
olacaktır. 

Sürekli 
 

17.4.1 
Yöneticilerin görüş ve 

önerilerini almak amacıyla 
toplantılar yapılacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Faaliyetlerin 
etkin ve 
verimli 

yürütülmesi 
sağlanmış 
olacaktır. 

Sürekli 
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel 
Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen Eylem/Eylemler 

Sorumlu 
Birim 

İşbirliği 
Yapılacak Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

İS17 
İç kontrolün değerlendirilmesi: 

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 

İS 17.4 

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

  17.4.2 

İç ve dış denetim sonucunda 
düzenlenen raporlar ilgili 

birimin yöneticisiyle birlikte 
değerlendirilecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Hata ve 
usulsüzlük 

asgari düzeye 
inmiş 

olacaktır. 

Sürekli 
 

İS 17.5 

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

 Uygulamalar bu yönde 

devam etmektedir.  

17.5.1 

İç kontrolle ilgili yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 

alınması gereken önlemler 
belirlenecektir. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Hata ve 
usulsüzlük 

asgari düzeye 
inmiş 

olacaktır. 

Sürekli  

 

17.5.2 
Alınacak önlemlere yönelik 

eylem planı oluşturulacaktır. 

Mali 
Hizmetler 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Hata ve 
usulsüzlük 

asgari düzeye 
inmiş 

olacaktır. 

Sürekli  
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Standart 
Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel 
Şartı 

Mevcut Durum 
Eylem Kod 

No 
Öngörülen 

Eylem/Eylemler 
Sorumlu 

Birim 

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
Tarihi 

Açıklama 

İS18 
İç denetim: 

İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.  

İS 18.1 

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

  18.1.1 

İç denetim birimi 
ve iç denetçiler 
faaliyetlerine 

devam 
edecektir. 

İç denetçi 
Tüm 

Birimler 

Hata ve 
usulsüzlük 

asgari düzeye 
inmiş 

olacaktır. 

Sürekli 
 

İS 18.2 

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

Uygulamalar bu yönde 
devam etmektedir. 

18.2.1 

İç denetim 
faaliyetleri 
sonucunda 

idarece kapsamlı 
bir eylem planı 

hazırlanıp 
uygulanacak ve 

sonuçları iç 
denetim birimi 

tarafından takip 
edilecektir. 

İç denetçi 
Tüm 

Birimler 

Hata ve 
usulsüzlük 

asgari düzeye 
inmiş 

olacaktır. 

Sürekli 
 

 


