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SUNUŞ
Kamu mali yönetim sistemini, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği
uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenleyen 5018 sayılı
Kanun ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile iç kontrol sisteminin kurulması
hedeflenmiştir. Bu bağlamda; hesap verebilirlik ve yönetim sorumluluğu,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, stratejik planlama,
performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme, mali saydamlık,
tahakkuk esaslı muhasebe, mali istatistiklerin ve faaliyet raporlarının
yayımlanması, iç kontrol sistemi, etkin bir iç denetim ve dış denetim gibi
yeni kavramlara yer vererek, yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu
yeni bir yapı kurmayı hedeflemiştir. Kamu mali yönetimine yön veren
bu kavramlar, bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olan bir sistemin
parçaları olarak değerlendirildiğinde; iç kontrol, bu sistemin yönetsel
çatısını oluşturmaktadır.
İç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen
tamamlayıcı bir süreç olup, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve kurumun
misyonunu başarması için riskleri ortaya koyan ve makul bir güvence
sağlayan sürekli ve sistemli çabalar bütünüdür.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri için
kurulması öngörülen iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar idareye değer katmaktadır. Belediyemiz İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı harcama birimleri yöneticilerinin
katılımıyla oluşturulan grup tarafından hazırlanmış ve Revize Stratejik
Plan’ın güncelleme aşamasında ayrıntılı olarak irdelenerek Performans
Programına bağlanmıştır. Öngörülen eylemler İzleme ve Yönlendirme
Kurulunca belirli periyodlarda takip edilerek Faaliyet Raporlarının İç
Kontrol başlıklı bölümünde yer alacaktır. Kurumumuzda iç kontrol
sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi amacıyla çalışma ekibi oluşturulmuştur.
Standartlar içinde belirlenen genel şartların ve bu genel şartlar altında
tespit edilen eylem ve faaliyetlerin uygulamaya geçirilmesi ile iç kontrol
sistemi kendiliğinden oluşmaya başlayacak ve zamanla kurumun tüm
süreçlerinde etkisini gösterecektir. Söz konusu standartların sağlanması,
işlerlik kazanması ve planda yer verilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
sonucu çalışanların kurumsal süreçlerinde gözleyeceği olumlu yansımalar
ve kişilerden alınan geri bildirimler zaman içinde iç kontrol sisteminin
oluşmaya başladığının göstergesi olacaktır.
Eylem Plan’ımızın kurumsal yapımızı güçlendireceği ve tüm çalışanların
bu planın uygulanması ve başarıya ulaşması için çalışacakları inancıyla
emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.
Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Talas Belediye Başkanı

I

MİSYONUMUZ
İlçemiz sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını yenilikçi ve profesyonel belediyecilik
anlayışı ile zamanında, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde karşılamak; çevreyi ve doğal
yaşamı korumaya yönelik tedbirler almak, insan kaynaklarını geliştirmek, toplumsal
dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmek, tarihi mirasımıza sahip çıkmak, ilçemizin
tanıtımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek ve modern şehirciliğin tüm gerekliliklerini
uygulayarak halkımızın yaşam kalitesini sürekli olarak artırıcı hizmetler sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Fiziki ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmiş, tarihi dokusunu
ve üniversite potansiyelini değere dönüştürmüş, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş,
planlı ve modern bir kent olmak.

II

KALİTE POLİTİKAMIZ
Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak halkımızın
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek temel politikamızdır.
Kalitenin eğitilmiş personel ve modern teknolojinin tüm gereklerinin kullanılarak elde
edileceğinin bilinciyle çalışanlarımızın kuruluş hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda
sürekli eğitimini sağlamak,
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek;
paydaşlarımızın belediye karar ve hizmetlerine katılımını sağlamak,
sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi suretiyle vatandaşlarımızın memnuniyetini en
üst seviyeye çıkarmak,
ilçemize temiz bir çevre sunmak ve belediyecilik hizmetlerinde liderliğimizi sürdürmek
kalite politikamızdır.

III

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

A- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI
1- AMAÇ
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer
kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.
İç Kontrol Eylem Planı, Talas Belediyesinde iç kontrol sisteminin kurulması kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, sistemin
oluşturulma döneminde hayata geçirilecek faaliyetleri içerir. Eylem Planı, iç kontrolün uygulanması sürecinde sorumlu ve ilgili birimlerin faaliyetlerine
referans olacaktır.
5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;
•
•
•
•
•

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi,
Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

2- DAYANAK
İç Kontrol Sistemine İlişkin bu eylem planı,
•
•
•
•

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri,
31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan Eylem Planı Yazı ve Rehberine; dayanılarak hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve
Esaslar

İÇ KONTROL
Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği
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Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem
Planı Rehberi

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

B - İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI
Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel
şart belirlenmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde temel yönetim
kurallarını gösterir. Tüm kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar. Kamu İç Kontrol
Standartları şu şekildedir:

İÇ KONTROL STANDARTLARI

1- Kontrol Ortamı

• 4 Standart, 26 Şart

2- Risk Değerlendirmesi

• 2 Standart, 9 Şart

3- Kontrol Faaliyetleri

• 6 Standart, 17 Şart

4- Bilgi ve İletişim

• 4 Standart, 20 Şart

5- İzleme

• 2 Standart, 7 Şart

www.talas.bel.tr
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İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI
Kontrol
Ortamı

Risk
Değerlendirme

Kontrol
Faaliyetleri

Bilgi ve
İletişim

İzleme

Etik Değerler ve
Dürüstlük

Planlama ve
Programlama

Kontrol Stratejileri
ve Yöntemleri

Bilgi ve
İletişim

İç Kontrolün
Değerlendirilmesi

Misyon,
Organizasyon Yapısı
ve Görevler

Risklerin
Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi

Prosedürlerin
Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesi

Raporlama

İç Denetim

Personelin
Yeterliliği ve
Performansı

Görevler
Ayrılığı

Kayıt ve
Dosyalama
Sistemi

Yetki
Devri

Hiyerarşik
Kontroller

Hata, Usulsüzlük
ve Yolsuzlukların
Bildirilmesi

Faaliyetlerin
Sürekliliği

Bilgi Sistemleri
Kontrolleri
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1 - KONTROL ORTAMI
COSO Modeline göre kontrol ortamı, bir idarede çalışanların iç kontrol bilincinin oluşmasını sağlayarak iç kontrolün diğer
bileşenleri için temel oluşturmaktadır. Kontrol ortamı iç kontrol sisteminin temel bileşenidir.
Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyebilmesi için sağlam bir kontrol ortamına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kontrol ortamı bileşeninde sıkıntı yaşanması halinde diğer bileşenlerin işleyişi olumsuz etkilenecektir. Düzgün işleyen
bir kontrol ortamı; kurumun hedeflerinin bilindiği, görev ve sorumlulukların açıkça belirlendiği, organizasyonel yapının
raporlama ve hiyerarşik ilişkileri gösterdiği, insan kaynakları uygulamalarının objektif kurallara bağlandığı, yönetimin
ve personelin etik değerleri benimsediği, personelin yeterliliğinin artırılması için ihtiyaç duyduğu eğitim ve donanımın
sağlandığı ve yöneticilerin kontrollere uyarak çalışanlara örnek olduğu bir çalışma ortamını ifade eder.
Bu çerçevede kontrol ortamı, genel olarak kurumun iç kontrol bilinci, değerleri, iş görme biçimi ve prosedürlerini, çalışanların
yöneticiler ile ilişkileri gibi hususları içeren kurum kültürünü ifade etmektedir.

Kontrol Ortamının Temel Unsurları:
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel ve mesleki dürüstlük ilkeleri
Yönetimin ve personelin etik değerleri benimsemesi
Üst yönetimin iç kontrole yönelik destekleyici tutumu
Kurumsal yapı
Personelin mesleki yeterliliği ve performansı
İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları
Yönetim felsefesi ve iş yapma tarzı

Yönetim ve çalışanlar, iç kontrol sistemine yönelik pozitif ve destekleyici bir ortam oluşturmalı ve sürdürmelidir. Yönetimin iç kontrol sistemini sürekli olarak
izlemesi, etik kurallara uygun davranması ve kontrol faaliyetlerine uyarak çalışanlara örnek olması iç kontrol sistemini sahiplendiğini göstermektedir.
Yöneticiler tarafından yapılan değerlendirmeler, faaliyetlerin etik kurallara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli biçimde yürütülmesini özendirmelidir.
Performans değerlendirmeleri bu hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır.
İç kontrol sistemi üst yönetim tarafından sahiplenildiğinde diğer çalışanların sistemin işleyişine olan inancı artar ve sağlam bir kontrol ortamının temelleri
atılmış olur. Üst yönetimin iç kontrol sistemini sahiplenmediği durumlarda çalışanlar da isteksiz olacak ve kurumun hedeflerine ulaşması mümkün
olmayacaktır. Dolayısıyla, yöneticilerin iç kontrol sistemine desteği çok büyük önem taşımaktadır.

www.talas.bel.tr
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Kontrol Ortamı Standartları
Kamu İç Kontrol Standartlarında kontrol ortamı ile ilgili 4 standart belirlenmiştir.

1. Standart:
Etik Değerler ve
Dürüstlük
2. Standart:
Misyon, Organizasyon
Yapısı ve Görevler
3. Standart:
Personelin Yeterliliği ve
Performansı
4. Standart:
Yetki Devri

* Personelin davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır

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

* İdareler personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

* İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlermeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etik, çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması veya kaçınılması gereken davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Kamu yönetiminde etik kavramı, kamu görevlilerinden beklenen davranış standartları ve ilkelerini ifade eder.
Etik, kamu görevlilerinin çalışmaları sırasında kullandıkları, kamu gücünü sınırlayan kontrol ve denge noktalarının bütünüdür.
Kamu yönetiminde etik, kamu gücünün yanlış veya kamu yararına aykırı kullanımının önlenmesi bakımından önem taşımaktadır.
Etik bilincinin devlet yönetiminde tepeden aşağıya kadar var olması, sistemin düzgün işlemesini garanti eder.
Kamu yönetiminde etik dışı faaliyetler, her şeyden önce hukuk sistemine ve devlete olan güveni azaltmaktadır. Bunun sonucunda da toplumun tüm
kesimlerinde kuralları çiğneme alışkanlığı yaygın bir davranış olarak ortaya çıkmaktadır.
Kamu idarelerinde, etik değerler tüm karar alma süreçlerine ve her seviyedeki faaliyetlere nüfuz etmelidir.
Etik altyapının kurulmasıyla birlikte, etik dışı davranışlar konusunda açık standartlar belirlenmesi, kamu yönetiminde kişisel ilişkilerin sınırlarının
çizilmesi ve tüm bunların beyan edilmesi gibi uygulamalar hayata geçirilecektir.
Ayrıca, yöneticilerin çalışanlarına örnek olması, etik değerlere dayalı kurumsal kültürün yerleşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
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1.2 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Kontrol Ortamının ikinci standardı, idarede uygun bir organizasyon yapısının oluşturulmasını, birim ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesini öngörmektedir.
İdarenin misyonu, idarenin var oluş amacını ve devlet yapısı içindeki temel fonksiyonunu göstermektedir. Organizasyonel yapı, idarenin
amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için yürütülen görevlerin kontrol edilmesini ve gözetiminin yapılmasını sağlamaktadır. İdarenin
yürüttüğü görevlere ise misyonu ve idarenin organizasyonu yön vermektedir. Birbirini tamamlayan söz konusu unsurlar, iç kontrol
sisteminin diğer bileşenleri için önemli bir temel teşkil etmektedir.
Kamu idareleri için son derece hayati bir öneme sahip olan misyonun hayata geçirilebilmesi için personelin bağlı
olduğu idarenin misyonu hakkında yeterince bilgi sahibi olması gerekmektedir. Misyonun bilinmesi ve benimsenmesi,
yönetimin kararlarına ve idarenin faaliyetlerine rehberlik edecek, personelin idare içindeki görevini anlamasına yardımcı
olacaktır. Bu amaçla; misyonun öncelikle yazılı olarak belirlenmesi, tüm personele duyurulması ve ilgili personel
tarafından benimsenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, idarenin alt birimlerinin
görev tanımlarının misyona uygun bir şekilde yazılı olarak tespit edilmesi ve bu misyonla uyumun düzenli olarak
gözden geçirilmesi gereği bulunmaktadır.

1.3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
Kontrol ortamının üçüncü standardıyla, idarenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak insan kaynağının iyi yönetilmesi suretiyle faaliyetlerde
etkinliğin, verimliliğin ve etkililiğin sağlanması hedeflenmektedir.
Buradaki temel amaç, idarenin misyonunu gerçekleştirmeye uygun personelin seçilmesi, yetiştirilmesi, performansının değerlendirilmesi, kariyerlerinin
planlanması ve yapacağı faaliyetlerde yüksek bir aidiyet ve sorumluluk duygusu içinde temel beceriler ve yeterli bilgiye sahip olmasının sağlanmasıdır.

1.4. Yetki Devri
Yetki, idari kararların veya işlemlerin hangi idari makam veya organlar tarafından alınabileceği ya da yapılabileceğini ifade etmektedir.
Yetki devri, bir konuda karar alma, eylemde bulunma veya emir verme hakkını başkalarına devretmek ve elde edeceği sonuçlardan onu sorumlu tutmak
şeklinde ifade edilebilir.

Yetki Devri ve Sorumluluk
Sorumluluk, idare faaliyetleri içerisinde kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Yetki devrinde
iki tür sorumluluktan söz edilebilir:
• İdari Sorumluluk; hiyerarşik anlamda astın üste karşı sorumluluğunu ifade etmektedir. Yetki devri, devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
• Mali Sorumluluk; yetki kullanımından kaynaklanan ve devletin ve/veya kişilerin zarara uğratılmasından maddi olarak sorumlu olma durumudur.
Yetkinin devredilmesi sonucu o yetkinin kullanılmasından kaynaklanan mali sorumluluk, yetkiyi kullananın olacaktır.
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Yetki Devrinde Dikkate Alınacak Hususlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yetki devri kanuna dayanmalıdır. Kanunun açıkça izin verdiği hallerde ve belirtilen konu ile sınırlı kalmak kaydıyla yetki devri yapılmalıdır.
Hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve yönetim kademelerinin politika üretme ve izleme fonksiyonlarına odaklanabilmesi için kanunun
açıkça yasaklamadığı hallerde yetkilerin alt kademelere devredilmesi teşvik edilmelidir. Yetki devrinin oluşturduğu riskler ise hiyerarşik kontroller ve
etkin bir izleme sistemi kurularak yönetilmelidir.
Hukuken devredilemeyecek yetkiler vardır ve bunlar idarelerin takdirinde değildir. Bu yetkilerin kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine
verilmiştir (Örneğin, atama yetkisi, disiplin cezası verme yetkisi).
Yetki devri yazılı olarak yapılmalıdır.
Devredilecek yetkinin sınırları açık bir şekilde belirlenmelidir.
Yetki devri, devredilen yetkinin önemi dikkate alınarak yapılmalıdır.
Yetki devri kısmi olmalı; bütün yetkilerin devredilmesi biçiminde yapılmamalıdır.
Yetki devredilen personel, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu süreci kontrol etmelidir.
Bunu sağlamak için standart rapor formatları geliştirilmeli ve kullanılmalıdır.
Yetki devri devam ettiği müddetçe yetkiyi devreden o yetkiyi kullanamayacaktır.
Devredilmiş olan yetki, devralan tarafından başkasına devredilemez.
Yetki devri kişiye değil, makama yapılır. Yetkiyi devreden veya devralan makamdaki personel değişse bile, yetki devri kaldırılmadıkça geçerli olacaktır.
Aynı konuda birden fazla kişiye yetki devri yapılamaz.

İmza Yetkisinin Devri
İmza yetkisinin devri, yetkili makamın, yetkili olduğu işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini astlarına devretmesidir.
İmza yetkisinin devrinde, devralan söz konusu yetkiyi devreden makam adına kullanmaktadır.
Ayrıca, imza yetkisinin devri halinde, devreden makam dilediği zaman bu yetkisini bizzat kullanabilmektedir. İmza yetkisinin devri yeterli açıklıkta ve yazılı
olarak yapılmalıdır. Yetki devri makama, imza yetkisinin devri ise kişiye yapılmaktadır. Bunun sonucunda imza yetkisini devreden veya devralan görevinden
ayrılınca imza yetkisi devri sona erer.

2 - RİSK DEĞERLENDİRME
İdareler kendilerine tahsis edilen kaynakları amaç ve hedeflerine ulaşmak için kullanırlar. Bu kaynakların kullanımı için
alınan kararlar, yürütülen faaliyet, süreç ve projeler beraberinde riskleri de getirir.
Risk yönetimi, idarelerin vizyon ve misyonları doğrultusunda belirledikleri amaçlara ulaşmalarına yardımcı olan bir araçtır.

Risk Yönetimi Tanımı
Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk, amaç ve hedefler
üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise fırsat olarak tanımlanır.
Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay
ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm
faaliyetler Risk Yönetiminin konusunu oluşturur.

7 www.talas.bel.tr

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Risk yönetimi; risk stratejisinin belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, risklere cevap verilmesi, risklerin gözden geçirilmesi ve raporlanması
aşamalarını kapsar. Risk yönetiminin idarenin tamamında aynı tutarlılıkta uygulanması gerekir ki, bu da “Kurumsal Risk Yönetimi” kavramını ortaya
çıkarmaktadır. Kurumsal risk yönetimi, idarenin tamamını içine alan bir süreç olup, risk yönetim süreçlerinin bir bütün olarak görülmesini ve yönetilmesini
sağlar.

RİSK YÖNETİM SÜRECİ

Risklerin Tespit
Edilmesi

esi

Risklerin Gözd
Geçirilmesi veen
Raporlama

Risklerin
Değerlendirilm

Risklere Cevap
Verilmesi

Risk Değerlendirme Standartları
Kamu İç Kontrol Standartlarında risk değerlendirme ile ilgili 2 standart ve 9 şart belirlenmiştir.

5. Standart:
Planlama ve Programlama
6. Standart:
Risklerin Belirlenmesi
ve Değerlendirilmesi

* İdareler faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faliyetlerinin plan ve
programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

* İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyebilecek
iç ve dış riskleri tanımlayarak değendirmeli alınacak önlemleri belirlemelidir.
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Planlama ve Programlama
Bu standart için gerekli genel şartlar:
5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı
hazırlamalıdır.
5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Bu standart için gerekli genel şartlar:
6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.
Risk yönetimi sürecinin ilk aşaması olan risklerin tespit edilmesi, idarenin hedeflerine ulaşmasını engelleyen veya zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış
yöntemlerle belirlenmesi, gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir.
Risklerin değerlendirilmesi, idarenin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin analiz edilmesi ve riskin etki ve olasılık açısından öneminin
değerlendirilmesidir.
Riskler değerlendirilirken, idarenin karşılaşabileceği potansiyel olaylar ile birlikte idarenin kendine özgü durumu da (örneğin idarenin büyüklüğü, faaliyetlerinin
karmaşıklığı, yürüttüğü faaliyetlerde tabi olduğu mevzuat, verilen hizmetlerden yararlananların fazla olması) göz önünde bulundurulmalıdır.
Risklerin değerlendirilmesi, riskler tespit edildikten sonra risklerin ölçülmesi, önceliklendirilmesi ve kaydedilmesi aşamalarını kapsar.
Ölçme, her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanmasıdır. Önceliklendirme, risklerin ölçme sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda önem derecesine
göre sıralanmasıdır.
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Risklerin kaydedilmesi ise tespit edilen her bir riskin numaralandırılarak yetkili kişiler tarafından onaylanması ve idare tarafından belirlenmiş formlar
aracılığıyla kayıt altına alınmasıdır.
Risklerin değerlendirilmesi, tespit edilmiş risklere karşılık verilip verilmeyeceğine ve karşılık verilecekse fayda/maliyet dengesi açısından en uygun olan
karşılığın seçilmesine yardımcı olur.

3 - KONTROL FAALİYETLERİ
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan
politika ve prosedürlerdir. Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Kontrol faaliyetleri;
tanımlanan ve değerlendirilen risklerin yönetilmesi amacıyla oluşturulan tüm prosedür, uygulama ve kararlardır. Her seviyede
ve her faaliyet alanında bulunmalıdır.
Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi risk değerlendirmesinin tamamlanmasına bağlıdır.
Yönetim, görevlerin ve hedeflerin gerçekleştirileceğine dair makul güvence elde etmek için risk yönetimini esas almak
suretiyle kontrol faaliyetlerini planlamalı, bunları organize etmeli ve yönlendirmelidir.
Kontrol faaliyetleri, mali ve mali olmayan kontrolleri kapsamakta olup idarenin tüm faaliyetleri için bir bütün olarak tasarlanıp
uygulanmalıdır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları
Kamu iç kontrol standartlarında kontrol faaliyetleri ile ilgili altı standart belirlenmiştir.

7. Standart:
Kontrol Stratejileri ve
Yöntemleri
8. Standart:
Prosedürlerin Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesi
9. Standart:
Görevler Ayrılığı

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

* İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin
düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

* 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.
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10. Standart:
Hiyerarşik Kontroller

11. Standart:
Faaliyetlerin Sürekliliği
12. Standart:
Bilgi Sistemleri
Kontrolleri

* Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

* İdareler faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

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

Bir kontrol faaliyetinin etkin olabilmesi için,
•
•
•
•
•
•
•

Doğru kontrolün doğru yerde, doğru seviyede olması
Uygulama maliyetinin beklenen faydayı aşmaması
İdarenin tüm faaliyetleri için bir bütün olarak tasarlanıp uygulanması ve faaliyetlerle iç içe olması
Kapsamlı, anlaşılabilir ve doğrudan riskle ilgili olması
Belgelendirilmiş olması
Tutarlılığının sağlanması
Etkililiğinin değerlendirilene kadar sürdürülmesi gerekir.

UYGULAMA AŞAMALARI
1. AŞAMA
Hedeflerin Belirlenmesi

2. AŞAMA
Hedeflere Ulaşmadaki
Risklerin Tespit Edilmesi
ve Değerlendirilmesi

3. AŞAMA

4. AŞAMA

Risklere Cevap Verme
Yönteminin Belirlenmesi;

Kontrol Faaliyetlerinin
Sınıflandırılması;

•
•
•
•

•
•
•
•

Kabul Etme
Kontrol Etme
Devretme
Kaçınma

Önleyici
Yönlendirici
Tespit Edici
Düzeltici

5. AŞAMA
Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi;
•
•
•
•
•
•
•
•
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Karar Alma ve Onaylama
Görevler Ayrılığı
Çift İmza Yöntemi
Ön Mali Kontroller
Yolsuzluk ile Mücadele
Prosedürleri
Varlık ve Bilgiye Erişim
Bilginin Belgelendirilmesi,
Arşivlenmesi ve Depolanması
Bilgi Teknolojilerine İlişkin
Kontrol Faaliyetleri
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Önleyici Kontroller
Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp, kabul edilebilir seviyede tutmaya yarar.
•
•
•
•
•

Ön mali kontrol,
Görevler ayrılığı,
Varlıkların fiziksel olarak korunması,
Bilgilerin kayıt altına alınması,
Şifreler, kimlik kartları

Yönlendirici Kontroller
Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi faaliyetlerle riskleri kontrol etmeye yarar.
•
•
•
•
•

Koruyucu malzeme kullanımı
Güncel teşkilat şeması
Rehberler, el kitapları, broşürler
Eğitimler
İletişim ve raporlama araçları

Tespit Edici Kontroller
Riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini, risk gerçekleştikten sonra oluşan hasarın ne olduğunu tespit etmeye ve risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmaya
yarar.
•
•
•

Muayene kabul işlemleri,
Kasa sayımları
Mutabakatlar

Düzeltici Kontroller
Risklerin gerçekleştiği durumlarda istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yarar.
•
•

Garanti süresi,
Sözleşmelerdeki cezai hükümler.
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4 - BİLGİ VE İLETİŞİM
Kamu İç Kontrol Standartlarının beş bileşeninden dördüncüsü olan Bilgi ve İletişim; kontrol ortamı, risk değerlendirme,
kontrol faaliyetleri ve izleme arasındaki ilişkiyi bilgi paylaşımı ve iletişim yoluyla sağlar.
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.
İdareler;
•
•
•

Amaç ve hedefleri doğrultusunda, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,
Karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi,
Hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir Bilgi ve İletişim Sistemine sahip
olmalıdır.

Bilgi iletişim sistemleri gerektiği gibi işlemediği takdirde yöneticiler ve personel, zamanında ve doğru karar alamama, bunları uygulayamama ve nihayetinde
hedeflere istenildiği şekilde ulaşamama gibi riskler ile karşı karşıya kalabilirler. Bu bakımdan bilgi, ulaşılabilir, faydalı, zamanlı, doğru, tam ve güncel olmalıdır.

Bilgi ve İletişim Standartları
Bilgi ve iletişim standartları ve bu standartlara ilişkin genel şartlar:

13. Standart:
Bilgi ve İletişim

* İdareler, birimlerin 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.

14. Standart:
Raporlama

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

15. Standart:
Kayıt ve Dosyalama
Sistemi
16. Standart:
Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzlukların Bildirilmesi
13 www.talas.bel.tr

* İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.

* İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak
yöntemler oluşturmalıdır.
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Bilgi ve İletişim
Güvenilir ve uygun bilginin ön koşulu, iş ve işlemlerin anında kaydedilmesi, uygun biçimde sınıflandırılmasıdır. İç kontrol, mali bilgilerin yanı sıra mali olmayan
bilgilerin de elde edilmesi, sınıflandırılması, kaydedilmesi, kullanımı ve raporlanmasını içermektedir.
Bilgi Çeşitleri;
•
•
•
•

Performans Bilgisi
Mali Bilgi
Mevzuat Bilgisi
Yönetsel Bilgi

Bilgi İhtiyaçlarının
Planlanması
Bilginin Kullanılması
ve Paylaşımı

Bilginin Oluşturulması
ve Toplanması

BİLGİ YÖNETİM
SÜRECİ

Bilginin Gözden
Geçirilmesi ve
Korunması

Bilginin
Organizasyonu

İletişim, kişiler, birimler ve/veya idareler arasında, amaç ve hedefler çerçevesinde hizmet sunumu, kararları destekleme ve paylaşma, faaliyetleri yürütme
ve koordine etme gibi amaçlarla yapılan bilgi paylaşımı ya da değişimidir. Sağlıklı bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesinde yönetime geri bildirim sağlayarak
karar alınmasında kilit bir role sahiptir.

Etkili İletişim Kanallarının Temel Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğru bilgiyi uygun zamanda sağlar.
Kişisel talepleri karşılar.
Çalışanları rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirir.
Raporlamayı destekler.
Çalışanlara, iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunma imkânı sağlar.
Üst yönetime anlaşılır mesajlar iletir ve bu şekilde karar almalarını sağlar.
Çalışanları iç kontrolün ve karar alınmasının önemi hususunda bilgilendirir.
Kurum içi ve dışına yöneliktir.
Hedef kitleler doğru olarak belirlenmiştir.

www.talas.bel.tr

14

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Raporlama
Etkili bir iç kontrol sistemini kurabilmek ve özellikle izleme faaliyetlerini kolaylaştırmak açısından raporlama önemli bir araçtır. Yöneticiler karar verirken
kendilerine sunulan raporları dikkate alır. Bu bağlamda, doğru, kısa ve öz raporlar yöneticilerin işini kolaylaştıracaktır. Diğer yandan, iletişim ve raporlama,
risk yönetimi ve izlemenin önemli bir unsurudur.
Politikalar, programlar, faaliyet ve projelere ilişkin mali ve mali olmayan bilgiler ve sonuçları yazılı veya sözlü olarak ilgili kişi ve mercilere, belirli zamanlarda
bildirilmelidir. Bu kapsamda, idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmelidir.
Dikey raporlama, çalışanların yöneticilere yaptığı raporlamadır.
Yatay raporlama ise aynı kademede yer alan kişi ve bölümler arasında gerekli olan bilgi akışıdır.

Kayıt ve Dosyalama İşlemi
Elektronik ortamdakiler dâhil, gelen ve giden her türlü evrak ile daire içi haberleşmenin, iş ve işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması,
dosyalanması ve arşivlenmesi ile bu hizmetlerin kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olması gerekmektedir.

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Hesap verebilirliğin ve şeffaflığın önemli unsurlarından biri de çalışanların ve paydaşların etkili bir biçimde endişelerini dile getirmelerine imkân tanıyacak bir
mekanizmanın bulunmasıdır.
Usulsüzlük, mevcut kuralların ihlaline neden olan fiil veya ihmali; yolsuzluk ise idare personelinin veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak, adil veya yasal olmayan
bir menfaat sağlamak amacıyla mevcut kurallara uygun olmayan davranışlarda bulunmalarını ifade eder.
İhbar, idare içerisindeki, yasa-dışı ve etik değerlere uygun olmayan davranış ve eylemlerin idareye ve idare dışındaki üçüncü şahıslara veya kurumlara zarar
vermemesi için bilgi sahibi kişiler (çalışanlar veya paydaşlar) tarafından ilgili birimlere veya kişilere bildirilmesidir.
Bu kapsamda idareler, usulsüzlük, yolsuzluk ve hataların kendilerine bildirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak yöntemler belirlemeli ve bunları
duyurmalıdır.

5 – İZLEME
İzleme; idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına uyum
çerçevesinde değerlendirilmesi ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesidir.
İzleme ile idarenin faaliyetlerinin misyon doğrultusunda, hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli
kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip
değerlendirilmektedir. Bu nedenle izleme iç kontrol sisteminin diğer bileşenleriyle etkileşim halinde işleyen bir süreçtir.
İzleme iç kontrol sisteminin, beklendiği şekilde işleyişinin ve koşullardaki değişikliklere uyum göstermesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilir ve yönetime
kontrol faaliyetleri sorunlarının düzeltilmesi ve istenmeyen bir olay meydana gelmeden önce riski kontrol etme şansı verir.
İç kontrol sisteminin izlenmesinde katılımcılık esastır. İzlemede; soru formları, iç ve dış denetim raporları, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri, bütçe
bilgileri, ön mali kontrole ilişkin veriler ile birim yöneticilerinin görüşlerinden yararlanılır.
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İzleme Standartları
İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

17. Standart:
İç Kontrolün
Değerlendirilmesi
18. Standart:
İç Denetim

* İdareler, iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

* İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İç kontrol sisteminin belirli dönemlerde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin tespit edilerek uygulamaya dâhil edilmesi
sistemin etkinliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir.
İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi; idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda sistemin beklenen katkıyı
sağlayıp sağlamadığının iç kontrol bileşenleri özelinde incelenmesi ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarının tespit
edilerek düzeltici önlemlerin belirlenmesini kapsayan bir süreçtir.
Değerlendirme yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirmenin üçer ve altışar aylık dönemler itibarıyla yapılması da
mümkündür.

İç Denetim
Belediyenin amaç ve hedeflerinin karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak İç Denetim Birimince hazırlanır. İç Denetim Plan ve Programı çerçevesinde
yapılacaktır.İç denetim faaliyetleri standartlara uygun bir şekilde periyodik olarak yürütülecektir.

C - İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ
•
•
•
•
•
•

İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri
esas alınır.
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D - KONTROL YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Kanunun 57 inci maddesinde kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve
iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;
•
•
•
•
•

Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri
tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür.
Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi gerekmektedir.

E - İÇ KONTROL STANDARTLARININ BELİRLENMESİ
5018 Sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında,
“Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standart ve
yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu
idarelerine rehberlik hizmeti verir” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 20.11.2006 tarihli ve (12) sayılı kararı ile Kamu İç Denetim Standartları belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu İç
Kontrol Standartları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “İç kontrol standartları” başlıklı 5 inci maddesinde,
İç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin malî ve malî
olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak
koşuluyla, idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre,
Kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı
Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak zorundadır. İdarelerce gerek
görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi her bir idarenin
kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenecek ve üst yönetici onayını izleyen 10 işgünü içinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir.
Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu
çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları tamamlamaları
gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler
alınacaktır.
Ayrıca, Kamu idarelerinin hazırlamış oldukları stratejik plan ve performans programı hazırlık çalışmalarında iç kontrol standartlarını da dikkate almaları
gerektiği belirtilmiştir.
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F - İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
TEMEL AKTÖRLER

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetici

•
•
•
•
•
•

İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi
Diğer yetkililerin mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olmasından,
Mali yetki ve sorumlulukların gerekli yeterliliğe sahip personele verilmesinden,
Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından
Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden ve
Saydamlığın sağlanması hususlarında gereği için sorumlu durumdadır.

İç Denetçiler

•
•
•

Kurumdaki iç kontrol sistemi ve süreçlerin işlevsel açıdan denetlenmesi
Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst yöneticiye rapor edilmesi
Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesi

•

Harcama Yetkilileri

•

Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari – mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden
sorumludur.
Her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir
şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet
raporlarına eklerler.

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü

•
•

İç kontrol sisteminin kurulması,
Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması

Muhasebe Yetkilisi

•
•

Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludurlar.
Ön mali kontrol faaliyetini yürütür.

Personel

•
•
•
•

İç kontrol herkesin sorumluluğudur.
İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır.
Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar.
İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü
faaliyetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir.
Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir.

•

www.talas.bel.tr
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G - İÇ KONTROL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İç Kontrol, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracıdır.
İç Kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda güvence sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade etmektedir.
İç Kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü olarak da adlandırılmaktadır.
İç Kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural ve uygulamalar değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda
ihtiyaç duyduğu mekanizmalardır.
İç kontrol bir süreçtir.
İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim aracıdır.
İç kontrol kişiler tarafından uygulanır.
İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların yanı sıra organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir.
Bu tanımda da görüleceği üzere iç kontrol; bir kurumun amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için yaptığı tüm faaliyet ve işlemleri kapsamaktadır.

H - İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANINI OLUŞTURURKEN İZLENMESİ
GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER
•
•
•
•
•
•
•
•

İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları Belediye Başkanın gözetiminde, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teknik desteği ve koordinatörlüğünde,
harcama birimlerinin bizzat katılımıyla ve desteğiyle yürütülmelidir.
Çalışma grubunda görev alacak birim ve personelin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarının açıklanacağı bir üst yönetici onayının sürece katkısı yönünden
gerekliliği sağlanmalıdır.
Çalışma grubu tarafından Belediye Başkanlığı’nın iç kontrol sisteminin yapısını içeren bir rapor hazırlanarak Belediye Başkanına sunulmalıdır.
Hazırlanan raporda iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulması amacıyla hazırlanacak doküman ile düzenlemelerin ve yapılması öngörülen
işlemler açıklamalarda yer almalıdır.
Bu rapora hazırlanmış olan eylem planı ve zaman çizelgesi eklenmelidir.
Çalışma grubu tarafından hazırlanan taslakların harcama birimlerine gönderilerek harcama yetkililerin ve danışmanlık kapsamında iç denetim birimlerinin
görüşleri alınmalıdır.
Hazırlanan taslak, Belediye Başkanı’nın onayı ile birimlere duyurularak yürürlülük kazanır.
Yürürlülük kazanan İç Kontrol Sistemine ilişkin düzenlemelerin 10 işgünü içerisinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi gerekmektedir.

I - BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
İç Kontrol Sisteminin kurulması aşamasında birimlere rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere Üst Yöneticinin onayı ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Ekibin başkanı Strateji Geliştirme Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan
yardımcısı olup, tüm harcama yetkilisi müdür ve birim amirlerinden olması sağlanmıştır.
Birimlerde iç kontrol sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, birimlerdeki çalışmalar sırasında gerekli koordinasyonu
sağlayabilecek ve iç kontrol sistemini kurmaya yönelik çalışmalara öncülük edebilecek kişilerden iç kontrol çalışma ekibi oluşturulmuştur. Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. (Ek.5) Faaliyetler hazırlanan planda
belirlenen süreç dahilinde hayata geçirilecektir. Sürecin işletilmesi sorumlu birimler tarafından gerçekleştirilecektir.
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İ - EKLER
1) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet YALÇIN

Grup Başkanı

Strateji Geliştirme Müdürü

Grup Koordinatörü

Tüm Harcama Yetkilisi Müdür ve Birim Amirleri

Üye

2) İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet YALÇIN

Kurul Başkanı

Strateji Geliştirme Müdürü

Koordinasyon ve Sekreterya

Mali Hizmetler Müdürü

Üye

Yazı İşleri Müdürü

Üye

Etüt Proje Müdürü

Üye
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3) İÇ KONTROL ÇALIŞMA EKİBİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yusuf KARADAVUT, Suzan AYRANCI

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Mahmut KIVANÇ, Tülay ARI, Mustafa ÇOR, Ahmet Serhat DOĞMAZ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Çetin KAHRAMAN, Songül ERDOĞAN

Yazı İşleri Müdürlüğü

Serap GEDİKBAŞ, Ali ÖZOCAK

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Osman ŞENER, Ömer İBİBİK

Etüt Proje Müdürlüğü

Metin Oktay KARADAĞ, Özcan EROĞLU

Plan ve Proje Müdürlüğü

Ayşe ÇAVUŞ KIVANÇ, Mehmet BAK

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ali Fatih ŞAHİN, Talat Barın KISIR

Zabıta Müdürlüğü

Ahmet KANARYA, A.Gökhan KILIÇ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fatma TAŞTEKİN, Halil İbrahim GÜZEL

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Fatma Feyza HAS BAK, Mürüvvet BÜLBÜL

Fen İşleri Müdürlüğü

Mustafa ÖZBAYRAKTAR, Mustafa UZUN

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Medine ERDOĞAN, Canan ŞAHİN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Fatih ÇAĞIRAN, Ahmet TULGAY

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Tuğba ÜNAL, Cihan DEMİRTAŞ

Özel Kalem Müdürlüğü

Uğur KARA, M. Şükrü İLKAYA

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Mustafa SİMER, Cenk Sencer ÖZKAN

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ahmet ÇALIK, Tuğran SEL

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ferhat KOÇ, Osman Emre KARAÖZ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Selçuk KILINÇ, Numan YILDIRIM

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Samet YÜCEL, Erman ERDOĞAN
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4) EYLEMLERİN PLAN İÇİNDEKİ DAĞILIMI:
Kamu İç Kontrol Standartları 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart ve 125 adet eylemden oluşmaktadır.

Bileşenler

Kontrol Ortamı

Standart Adı

Genel Şart

Belirlenen Eylem

1. Etik Değerler ve Dürüstlük

6

11

2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

7

10

3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

8

15

4. Yetki Devri

5

1

26

37

5. Planlama ve Programlama

6

8

6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3

9

9

17

7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

4

13

8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

3

7

9. Görevler Ayrılığı

2

3

10. Hiyerarşik Kontroller

2

4

11. Faaliyetlerin Sürekliliği

2

4

12. Bilgi Sistemlerinin Kontrolleri

2

6

17

37

13. Bilgi ve İletişim

7

10

14. Raporlama

4

7

15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

6

6

16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

3

4

20

27

17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

5

5

18. İç Denetim

2

2

Toplam

7

7

Genel Toplam

79

125

Toplam
Risk Değerlendirme

Toplam

Kontrol Faaliyetleri

Toplam

Bilgi ve İletişim

Toplam
İzleme

www.talas.bel.tr
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5) EYLEM PLANI TABLOSU

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Eğitim
Dokümanları

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

2017, 2019
yılları

Personelin İç
Kontrol sistemi
hakkında
bilinçlenmesi
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Toplantı,
raporlama

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm Personel

Etik Kurulun
yeniden
oluşturulması,
eğitim,
sözleşme

Her yıl Etik
Haftası
(25-31
Mayıs)

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.
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Geliştirilmeye
ihtiyacı vardır.

KOS 1.1.1
Etik kurallar
bilinmeli ve tüm
faaliyetlerde
bu kurallara
uyulmalıdır.

Belediye
Başkanı, başkan
yardımcıları ve
birim müdürlerinin
katılımı ile bir
dizi çalışma
düzenlenerek
sahiplenme
artırılmıştır.

Tüm birimler

KOS 1.1.2

İdarenin yöneticileri
iç kontrol sisteminin
uygulanmasında
personele örnek
olmalıdır.

İç kontrol sistemi ve
işleyişi yönetici ve
personel tarafından
gözden geçirilme
ihtiyacı vardır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü,
İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

İç kontrol konusunda
temel ve gerekli
bilgilerin, eylem planının
ve benzeri bilgilerin
yer alacağı “İç Kontrol”
kitapçığı yayınlanarak
personele dağıtımı
sağlanacaktır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

El Kitabı

KOS 1.2.1

KOS 1.2

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

İç kontrol sistemi ve
işleyişinin tüm harcama
birimlerine tanıtılması,
bilgi verilmesi ve
bilinçlendirilmesi
için gerekli görülen
eğitimlerin yapılması
sağlanacaktır.

İç kontrol sisteminin
uygulanmasında
yöneticilerin mevzuata
sahip bir çalışma
içerisinde personele
örnek olmaları için
birimler arası paylaşım
ve değerlendirme
toplantıları yapılarak,
üst yönetim
tarafından izleme
ve değerlendirmesi
sağlanacaktır.

İzleme ve
Yönlendirme
Kurulu

KOS 1.3.1

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

KOS 1.3

KOS 1.1

KOS1

Standart Kod No

1- KONTROL ORTAMI

Etik kurallarının tüm
personele yeniden
duyurulması ve
etik sözleşmesi
imzalamamış
olanlara imzalatılması
sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

KOS 1.3.2

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 1.3.3

İdare personeline ve
hizmet verilenlere
adil ve eşit
davranmaktadır.

Her yıl Etik
Haftası
(25-31
Mayıs)

Etik komisyonu
periyodik toplantılar
yapacaktır.

Etik Komisyonu

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü

Toplantı
tutanakları

Yılda 2 kez

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 1.3.4
Faaliyetlerimizde
şeffaflık, hesap
verilebilirlik ve
dürüstlüğün
sağlanması
amacıyla Stratejik
Plan, Faaliyet
Raporu, performans
programı ve
diğer raporlar
kamuoyuna
duyurulmaktadır.

Tüm birimler

Eğitim
Dokümanları

Etik haftasında etik
kurallarının personelce
benimsenmesi için
broşür, afiş, gibi
görseller yayınlanacak
ve çeşitli etkinlikler
düzenlenecektir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

Broşürler ve
afişler

Her yıl Etik
Haftası
(25-31
Mayıs)

Etik kuralların
personel tarafından
benimsenmesi
amaçlanmaktadır.

KOS 1. 4

İdarenin personeline
ve hizmet
verilenlere adil ve
eşit davranılmalıdır.

Geliştirilmeye
ihtiyacı vardır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Faaliyetlerde dürüstlük,
saydamlık ve hesap
verebilirlik ilkesi
çerçevesinde birim
faaliyet raporları
hazırlanacaktır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Web Sayfası

Her Yılın
Mart Ayı

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 1.5.1

Faaliyetlerde
dürüstlük,
saydamlık ve
hesap verebilirlik
sağlanmalıdır.

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
Etik kurallar
bilinmeli ve tüm
faaliyetlerde
bu kurallara
uyulmalıdır.

Yönetici ve çalışan
personele çalışma ve
iş etiği konularında
seminer ve eğitim
verilmesi sağlanacaktır.

Çalışan memnuniyeti
anketi yapılarak
sonuçlar üst yöneticiye
raporlanacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Anketler,
Raporlar

Yılda en az
bir defa

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 1.5.2

KOS 1.5

KOS 1.4

KOS 1.3

Standart Kod No
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Hizmet verilenlere
adil ve eşit davranılıp
davranılmadığı
hususunda her yıl
hizmet değerlendirme
anketleri
düzenlenecektir.

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

Tüm birimler

Anketler

Yılda en az
bir defa

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.
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Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

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

İdare birimlerinde
personelin
görevlerini ve
bu görevlere
ilişkin yetki ve
sorumluluklarını
kapsayan görev
tanımları mevcuttur.
Ancak görev
dağılım çizelgeleri
yapılmalıdır.
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KOS 2.1.1
KOS 2.2.1

Görev tanımları gözden
geçirilerek güncelleme
olduğunda personele
tebliğ edilecektir.

KOS 2.3.1

Personelin görevlerini
ve bu görevlere ilişkin
yetki ve sorumluluklarını
kapsayan görev dağılım
çizelgesi oluşturularak
personele bildirilecektir.

Açıklama

Misyonun
gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere
yeni oluşturulan
organizasyon
şeması
doğrultusunda
görev tanımlarında
revizyon yapılması
gerekmektedir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü,
Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tamamlanma
Tarihi

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

İdarenin misyonunun
personel tarafından
benimsenmesi için
duyuru yapılacaktır.

Çıktı/ Sonuç

İdarenin misyonu
yazılı olarak
belirlenmiştir ve
web sayfamızda
duyurulmuştur.

Tüm birimler

İşbirliği
Yapılacak Birim

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

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Mevcut Durum

KOS 2.1

KOS 1.6.1

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

KOS 1.6
KOS 2

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

KOS 2.2

Faaliyet raporlarındaki
tüm bilgi ve belgelerin
doğru, tam ve
güvenilirliğinin Kesin
Hesap ve Denetim
Raporlarıyla uygunluğu
sağlanacaktır.

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

İdarenin
faaliyetlerine
ilişkin tüm bilgi ve
belgelerin doğru,
tam ve güvenilir
olduğuna dair
faaliyet raporu
dönemlerinde
harcama
yetkililerinden
güvence beyanları
alınmaktadır.

KOS 2.3

Standart Kod No
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Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Faaliyet
Raporu, Kesin
Hesap Raporu,
Denetim
Raporu,
İç Kontrol
Güvence
Beyanı

Her Yıl

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Stratejik
Plan, Kalite
El Kitabı,
Panolarda
Duyuru, Web
sayfası

Her yıl

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

İş Analizi
Raporu
ve Görev
tanımları

Her yıl

İşleyişin etkin ve
sürekliliği
amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Görev dağılım
çizelgeleri

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

KOS 2.4.1

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 2.5.1

Tüm birimlerde
hassas görevler
revize edilmelidir.

Teşkilat
şeması

Görev tanımları yeniden
gözden geçirilecektir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Tebliğ

Her yıl

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 2.6.1
İdarenin yöneticileri,
faaliyetlerin
yürütülmesinde
hassas görevlere
ilişkin prosedürleri
belirlemeli
ve personele
duyurmalıdır.

Tüm birimler

Hassas görev
belirleme komisyonu
oluşturulacaktır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tüm birimler

Olur

31/05/2017

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 2.6.2

Mevcut Durum
Birimlerin
organizasyon yapısı,
yetki, sorumluluk ve
hesap verilebilirlik
ilkesi ile ilgili
değerlendirmeler
sonucunda
düzenlenmiştir.
Hiyerarşik yapıya
göre astlardan
üstlere doğru kısmi
bir raporlama
sistemi mevcuttur.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Hassas görev yönergesi
oluşturulacaktır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yönerge

30/08/2017

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 2.6.3

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
İdarenin ve
birimlerinin
organizasyon
yapısı, temel yetki
ve sorumluluk
dağılımı, hesap
verebilirlik ve uygun
raporlama ilişkisini
gösterecek şekilde
olmalıdır.

Teşkilat Şemasına
göre görev dağılımı
güncellenecektir.

Hassas görev envanteri
oluşturulacak her yıl
güncellenecektir.

Hassas Görev
Belirleme
Komisyonu

Tüm birimler

Envanter

Her yıl

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 2.6.4

Standart Kod No
KOS 2.4

İdarenin ve
birimlerinin
teşkilat şeması
bulunmaktadır.
Buna bağlı olarak
fonksiyonel
görev dağılımında
güncelleme
yapılmalıdır.

KOS 2.6

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

KOS 2.5
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Tüm birimlerde hassas
görevler tanımlanarak
prosedürler
oluşturulacak
ve personele
duyurulacaktır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tanımlamalar
ve duyuru

Her yıl

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.
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Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

Mevcut Durum

Her düzeydeki
yöneticiler verilen
görevlerin sonucunu
izlemeye yönelik
mekanizmalar
oluşturacaktır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yazılım
Programı

31/12/2018

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

İdarenin yönetici
ve personeli
görevlerini etkin
ve etkili bir şekilde
yürütebilecek
bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip
olmalıdır.
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Belediyemizde
yönetici ve personel
görevlerini
yerine getirmede
kullandıkları bilgi
ve deneyimlerin
geliştirilmesi için
kurum içinde
yeterli ölçüde
hizmet içi eğitim
yapılmaktadır.

KOS 3.1.1

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

İnsan kaynakları
yönetimi
idarenin amaç
ve hedeflerinin
gerçekleşmesini
sağlamaya
yöneliktir. Ancak
geliştirilmeye
ihtiyaç vardır.

Belediye bünyesindeki
tüm iş pozisyonları
belirlenerek
personelinin işe
alınması, işten
çıkarılması ve çalışma
ortamına ilişkin
kuralları içeren personel
politikası belirlenecektir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

KOS 3.1.2

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

Görev değişikliklerinde
ve yeni göreve
başlayan personele,
Belediyeyi ve birimi
tanıma ve bilgilenme
amacı ile oryantasyon
sürecine tabi tutulması
sağlanacaktır.

KOS 3.2.1

KOS 3.1
KOS 3.2

Eylem Kod No

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Belediyemizde
birim yöneticileri
verilen görevlerin
kontrolünü
hiyerarşik
kontrollerle
sağlamaktadır.

KOS 2.7.1

Standart Kod No

Her düzeydeki
yöneticiler
verilen görevlerin
sonucunu
izlemeye yönelik
mekanizmalar
oluşturmalıdır.

KOS 3

KOS 2.7
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Personelin seminer,
gezi ve fuarlara katılımı
sağlanacaktır.

Tüm birimler

İnsan
kaynakları
açısından
belirlenen
hedeflere
uygun
yapılacak
çalışmalar.

2017, 2019
yılları

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Oryantasyon
Programı

Sürekli

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Görevlendirmeler

Her yıl

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

Personelin
yeterliliği ve
performansı ile ilgili
ilk değerlendirmeler
yapılmıştır. Ancak
yeterli değildir.

KOS 3.3.1
Personelin
yeterliliği ve
performansı bağlı
olduğu yöneticisi
tarafından en
az yılda bir kez
değerlendirilmeli
ve değerlendirme
sonuçları personel
ile görüşülmelidir.

KOS 3.3.2

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
tarafından
birimlerden
alınan talepler ve
eğitim ihtiyaçları
doğrultusunda
hizmet içi
eğitim programı
oluşturulmaktadır.

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

Her meslek grubu
için mesleki yeterlilik
kriterleri oluşturularak
birimlerin insan kaynağı
ihtiyacı belirlenecek
ve personel temini
veya görevlendirmesi
sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Mesleki
yeterlilik
kriterleri

31/21/2018

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 3.4.1

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

Sürekli

Kadro ihdas cetveline
göre yapılanma gözden
geçirilecektir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Kadro ihdas
cetveli

Her Yıl

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 3.4.2

Mevzuata göre
istihdam edilen
personelle ilgili
görevde yükselme,
ilerleme ve unvan
değişikliği hususları
ilgili yönetmeliğe
tabi olarak
gerçekleştirilmektedir.

Görevlendirmeler

İnsan Kaynakları
Yönetimine ilişkin
politika ve prosedürler
geliştirilecektir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yönetmelik,
yönerge,
genelge,
dokümanlar

31/21/2018

İşleyişin etkin
ve sürekliliği
amaçlanmaktadır.

KOS 3.5.1

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

Tüm birimler

Personelin alanlarına
uygun eğitim
programlarına
gönderilmesi
sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KOS 3.5.2

Mesleki yeterliliğe
önem verilmekte
ve her görev için
en uygun personel
seçilmektedir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Yıllık eğitim planı
birimlere ve personele
duyurulacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim planı

Her Yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KOS 3.6.1

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
Mesleki yeterliliğe
önem verilmeli ve
her görev için en
uygun personel
seçilmelidir.

Çalışanların eğitime tabi
tutularak alanlarında
uzmanlaşmaları
sağlanacaktır.

Yöneticilere personelin
performans değerlendirmesi eğitimi
verilecektir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim
tutanağı

31/21/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KOS 3.6.2

KOS 3.6

KOS 3.5

KOS 3.4

KOS 3.3

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Personelin yeterliliği
ve performansı
değerlendirilerek
sonuçları personel ile
görüşülecektir.

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Rapor
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Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Personel istihdamı,
yer değiştirme, üst
göreve atanma,
eğitim, performans
değerlendirilmesi,
özlük hakları gibi
hususlar yazılı hale
getirilip personele
duyurulacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Personelin özlük
hakları ile ilgili eğitim
verilecektir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim ve
ödüllendirme
ile yüksek
performanslı
personel.

Her Yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Web
Sayfasında
duyuru

2017, 2019
yılları

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Eğitim
Tutanağı

Her Yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri
yapılmalıdır.
İş akış
süreçlerindeki imza
ve onay mercileri
belirlenmeli
ve personele
duyurulmalıdır.
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İş akış
süreçlerindeki imza
ve onay mercileri
belirlenmiş
olup, personele
duyurulması
sağlanmıştır.

KOS 4.1.1

KOS 4

Her Yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KOS 4.1

Açıklama

Öngörülen Eylem
veya Eylemler
5393/49.maddesi
gereğince memur
sayısının %10’u kadarı
ödüllendirilecektir.

Tamamlanma
Tarihi

Eylem Kod No
KOS 3.7.1

Performans
Değerlendirme
Formu

KOS 3.7.2

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

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

KOS 3.8.1

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 performans
değerlendirme
kriterleri belirlenecek
ve tüm personele
duyurulacaktır.

KOS 3.8.2

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Stratejik Planda
insan kaynaklarını
daha etkin ve
verimli hale
getirme konusu
hedef olarak
belirlenmiştir.

Mevcut Durum

Standart Kod No

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

KOS 3.8

KOS 3.7

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İş akış sürecine
bağlı hiyerarşi
içinde evrak imza ve
onaylama yetkililerini
düzenleyen imza
yönergesi belediyenin
internet sayfasında
yayınlanacaktır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü,
Yazı İşleri
Müdürlüğü

Web Sayfası
yayını

Her Yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KOS 4.3.1

Makul güvence
sağlanmıştır.

KOS 4.4

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

Yetki devredilen
personel görevin
gerektirdiği
deneyime ve
yeteneğe sahip
kişilerden
seçilmiştir.

KOS 4.4.1

Makul güvence
sağlanmıştır.

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

Belediyemizde yetki
devredilen ile yetkiyi
devreden personel
arasında bilgi akışı
sağlanmaktadır.

KOS 4.5.1

Makul güvence
sağlanmıştır.

Açıklama

Yetki devri,
devredilen
yetkinin önemi ile
uyumludur.

Tamamlanma
Tarihi

Eylem Kod No
KOS 4.2.1

KOS 4.3

Yetki devri,
devredilen yetkinin
önemi ile uyumlu
olmalıdır.

Çıktı/ Sonuç

Mevcut Durum

Makul güvence
sağlanmıştır.

İşbirliği
Yapılacak Birim

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Belediye Başkanı
tarafından
belirlenen esaslar
çerçevesinde
devredilen yetkinin
sınırları İmza
Yönergesi ile yazılı
olarak belirlenmiş
olup birimlere
bildirilmiştir.

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Standart Kod No
KOS 4.2

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

KOS 4.5

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
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Açıklama

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

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

Her yıl Performans
Programı
hazırlanmaktadır.

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

Belediyemizin
bütçesi stratejik
plan ve performans
programına
uygun olarak
hazırlanmıştır.
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RDS 5.2.1
RDS 5.3.1

Belediyemiz 20152019 yılları arasını
kapsayan stratejik
planını hazırlamıştır.

RDS 5.1.1

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.

RDS 5.2

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

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

Standart Kod No

2- RİSK DEĞERLENDİRME

Belediyemizin
misyon ve vizyonların
oluşturulması, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptanması,
performansların
ölçülmesi, izlenmesi
ve değerlendirilmesi
amacıyla katılımcı
yöntemlerle Stratejik
Plan hazırlanacaktır.

Birimlerin yürüteceği
program, faaliyet ve
projeleri ile bunların
kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve
göstergelerini içeren
performans programı
hazırlanacaktır.

Birim bütçeleri stratejik
plan ve performans
programına uygun
olarak hazırlanacaktır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tüm birimler

Tüm birimler

Tüm birimler

Stratejik Plan

30/09/2019

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Performans
Programı

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Bütçe

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Mali hizmetler
Müdürlüğü,
Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Birim hedeflerinin,
spesifik, ölçülebilir,
ulaşılabilir, ilgili ve süreli
olması sağlanacaktır.

Tüm Birimler

Raporlar

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Faaliyet
Raporu

Üç ayda bir

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Toplantı
tutanağı

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

İş planları ve
birim hedefleri

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

İç Kontrol
İzleme ve
Yönlendirme
Kurulu

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Çıktı/ Sonuç

Açıklama

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Yöneticiler, görev
alanları çerçevesinde
idarenin hedeflerine
uygun birim hedefleri
belirleyip personeline
duyuracaktır.

Tamamlanma
Tarihi

Öngörülen Eylem
veya Eylemler
Belediyelerde Stratejik
Yönetim konulu eğitim
verilecektir.

İşbirliği
Yapılacak Birim

Eylem Kod No
RDS 5.4.1

İdarenin ve
birimlerinin
hedefleri, spesifik,
ölçülebilir,
ulaşılabilir, ilgili ve
sürelidir.

RDS 5.4.2

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

Faaliyet raporları üçer
aylık dönemler halinde
düzenlenmeye devam
edilecektir.

RDS 5.4.3

Yöneticiler,
görev alanları
çerçevesinde
idarenin hedeflerine
uygun hareket
etmektedir.

İç Kontrol İzleme
ve Yönlendirme
Kurulu

RDS 5.5.1

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

Birim faaliyetlerinin ilgili
mevzuat, stratejik plan
ve performans programı
ile belirlenen amaç ve
hedeflere uygun olarak
yürütüldüğü izlenecektir.

RDS 5.6.1

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Mevcut Durum
Yöneticiler,
faaliyetlerin ilgili
mevzuat, stratejik
plan ve performans
programıyla
belirlenen amaç ve
hedeflere
uygun hareket
etmektedirler.

RDS 5.5

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

RDS 5.6

RDS 5.4

Standart Kod No
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Birim hedefi
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Açıklama

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

33 www.talas.bel.tr

RDS 6.1.1

Risk Belirleme
Ekipleri

Risk envanteri

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

RDS 6.1.2
Birimler tarafından
hedeflere yönelik
belirlenen risk
analizi yeterli
düzeyde değildir.

Tüm birimler

Belediyemizin amaç
ve hedeflerine yönelik
risklerin belirlenmesi
için birimlerdeki
iç kontrol çalışma
ekiplerinin aynı
zamanda risk belirleme
ekipleri olarak görev
yapmaları için Başkanlık
Makamından olur
alınacaktır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tüm birimler

Olur,
Görevlendirme
yazıları

31/05/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

RDS 6.1.3

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

Birim amaç ve
hedeflerine yönelik
riskler belirlenecektir.

Başkanlık Makamı
Oluruyla Kamu İç
Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı
Hazırlama Grubunun
aynı zamanda Risk
Değerlendirme Ekibi
olarak görevlendirilmesi
sağlanacaktır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tüm birimler

Olur,
Görevlendirme
yazıları

31/05/2017

İşleyişin etkin ve
süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

RDS 6.1.4

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.

Risklerin belirlenmesi
ve değerlendirilmesi için
risk yönetimi eğitimi
alınacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim
tutanakları

30/06/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

RDS 6.1.5

RDS 6.1

RDS 6

Standart Kod No
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Risk odaklı
eğitim yönergesi
hazırlanacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Yönerge

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

RDS 6.2.1
Risk belirleme
ekipleri kurulmuş
ve eylem planı
hazırlanacaktır.

Değerlendirme
raporları

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

RDS 6.2.2

Mevcut durum
yeterli değildir.

Tüm birimler

İç Kontrol
İzleme ve
Yönlendirme
Kurulu

Risk değerlendirme
ekipleri tarafından
hazırlanan risk raporları
ile denetleme raporları
çerçevesinde yılda bir
kez periyodik olarak
risk analiz çalışmaları
yapılacaktır.

Risk
Değerlendirme
Ekibi

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Değerlendirme
raporları

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

RDS 6.3.1

Risklere karşı
alınacak önlemler
belirlenerek
eylem planları
oluşturulmalıdır.

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
Risklerin
gerçekleşme
olasılığı ve
muhtemel etkileri
yılda en az bir kez
analiz edilmelidir.

Risklerin gerçekleşme
olasılığı ve muhtemel
etkileri analiz
edilecektir.

Risklere karşı alınacak
önlemler belirlenerek
eylem planları yeniden
gözden geçirilecektir.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Revize eylem
planı

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

RDS 6.3.2

RDS 6.3

RDS 6.2

Standart Kod No
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Kamu zararları tespit ve
tahsili konulu eğitim

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim
tutanakları

30/08/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.
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İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Açıklama

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
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KFS 7.1.1
Mevcut durum
yeterli değildir.

KFS 7.1.2

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.

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.) belirlenecek ve
uygulanacaktır.
Faaliyet ve
risklerin izlenmesi,
karşılaştırılması, analizi
ve raporlaması risk
belirleme ekibince
yapılacaktır.

KFS 7.1.3

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

Birimler yapılan
faaliyetlerle ilgili
belirli periyotlarla
raporlama sistemi
geliştireceklerdir.

KFS 7.1.4

KFS 7.1

KFS 7

Standart Kod No

3- KONTROL FAALİYETLERİ

Risk eylem planında
tespit edilen riskler
için düzeltici-önleyici,
yönlendirici, kontrol
edici uygun kontrol
yöntemlerinin tespiti
yapılacaktır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Risk ve kontrol
stratejileri

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Rapor

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Birim faaliyet
raporları

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İç-Dış tetkikçiler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Düzeltici
ve önleyici
faaliyet

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İşbirliği
Yapılacak Birim

İş akış süreci

Birimlerin faaliyetlerine
ilişkin
uygulanan kontrol
yöntemleri yazılı şekilde
tanımlanacak ve ilgili
birim personeline
duyurulacaktır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Ön mali kontrolü de
kapsayan bir yönerge
yayımlanacaktır.
Yönerge ekinde “Kontrol
Listeleri” yer alacaktır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm birimler

Açıklama

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri
Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Tamamlanma
Tarihi

Öngörülen Eylem
veya Eylemler
Kontrollerin, gerekli
hallerde, işlem
öncesi kontrol, süreç
kontrolü ve işlem
sonrası kontrolleri
de kapsayacak
şekilde uygulanması
sağlanacaktır.

Çıktı/ Sonuç

Eylem Kod No
KFS 7.1.5

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

KFS 7.2.1
Faaliyetler için
işlem öncesi
kontrol, süreç
kontrolü ve işlem
sonrası kontrol
mekanizmaları
geliştirilmelidir.

Tüm birimler

KFS 7.2.2

Mevcut durum
yeterli değildir.

Her birim faaliyet
alanları ve riskler
ile ilgili önleyici,
yönlendirici, tespit
edici ve düzeltici
kontrol mekanizmaları
oluşturarak bunların
uygulanmasını
sağlayacaktır.

KFS 7.2.3

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
Kontroller, gerekli
hallerde, işlem
öncesi kontrol,
süreç kontrolü
ve işlem sonrası
kontrolleri de
kapsamalıdır.

Mevcut Durum

Standart Kod No

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.

KFS 7.2

KFS 7.1

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Kontrol
stratejileri
yöntemleri

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Kontrol
yöntemleri
listesi

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Ön Mali
Kontrol
Yönergesi ve
ekleri

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.
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İşbirliği
Yapılacak Birim

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm birimler

Taşınır kesin
hesap cetvelleri

Belirlenen kontrol
yöntemi maliyetinin
beklenen faydayı
aşmaması için fayda/
maliyet analizi
yapılacaktır.

Tüm birimler

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Fayda/ maliyet
analizi

Maliyetlendirme ve
fayda maliyet analizi
konulu eğitimler
düzenlenecektir.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim
tutanakları

Açıklama

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Taşınır Mal Yönetmeliği
kapsamında varlıkların
korunup gerekli kayıt
ve işlemlerin yapılıp
yapılmadığı kontrol
edilecektir.

Tamamlanma
Tarihi

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Tüm birimler

Periyodik
kontrol ve
kayıtlar

Mali Hizmetler
Müdürlüğü, İmar
ve Şehircilik
Müdürlüğü

Çıktı/ Sonuç

Eylem Kod No
KFS 7.2.4
KFS 7.3.1

Kontrol faaliyetleri,
varlıkların dönemsel
kontrolünü ve
güvenliğini sağlayacak
şekilde uygulanacaktır.

KFS 7.3.2

Mevcut Durum

KFS 7.4

Belirlenen kontrol
yönteminin maliyeti
beklenen faydayı
aşmamalıdır.

Mevcut kontrol
faaliyetleri maliyet
gerektiren yada
gerektirmeyen
ayrımına tabi
tutulmamakta ve
herhangi bir analiz
yapılmamaktadır.

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Görevlendirme
Yazısı

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Her Yıl

İşleyişin etkin ve
süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

31/08/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri
hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
İdareler, faaliyetleri
ile mali karar ve
işlemleri hakkında
yazılı prosedürler
belirlemelidir.
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Mevcut durum
yeterli değildir.

KFS 8.1.1

KFS8

Taşınır işlemleri ve
taşınmaz kayıtları
yapılmakta, ancak
kısmi eksiklikler
bulunmaktadır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

KFS 8.1

Kontrol faaliyetleri,
varlıkların dönemsel
kontrolünü ve
güvenliğinin
sağlanmasını
kapsamalıdır.

Ön mali kontrol için
gerekli personel
görevlendirmeleri
yapılacaktır.

KFS 7.4.1

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Faaliyetler için
işlem öncesi
kontrol, süreç
kontrolü ve işlem
sonrası kontrol
mekanizmaları
geliştirilmelidir.

KFS 7.4.2

Standart Kod No

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

KFS 7.3

KFS 7.2

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İdaremiz, faaliyetleri
ile mali karar ve
işlemleri hakkında
yazılı olan prosedürler
geliştirilecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Yazılı
prosedürler

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

KFS 8.1.2
KFS 8.1.3

Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, güncel
kapsamlı, mevzuata
uygun ve ilgili
personel tarafından
anlaşılabilir ve
ulaşılabilir olması
büyük oranda
sağlanmaktadır.

30/06/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İş akış şemaları, hizmet
rehberi şeklinde bir
araya getirilerek tüm
birimlere dağıtılacaktır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

Rehber

31/03/2018

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 8.2.1

İş akış şemaları
faaliyet veya mali
karar ve işlemin
başlaması,
uygulanması ve
sonuçlandırılması
aşamalarını
kapsamaktadır.

Tüm birimler

Ön mali
kontrol
formları

Prosedürlerin ve
ilgili dokümanların
faaliyet veya mali karar
ve işlemin başlaması,
uygulanması ve
sonuçlandırılması
aşamalarını kapsayacak
şekilde geliştirilmesi
sağlanacaktır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Yazılı prosedür
ve dökümanlar

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 8.2.2

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

Mevcut durum
yeterli değildir.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Ön mali kontrolden
geçen evraklar için ön
mali kontrol görüş yazısı
düzenlenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Ön mali
kontrol görüş
yazısı

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 8.2.3

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

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
İdareler, faaliyetleri
ile mali karar ve
işlemleri hakkında
yazılı prosedürler
belirlemelidir.

Ön mali kontrol
işlemlerine ilişkin
yazılı prosedürler
geliştirilecektir.

6.1.5 eylem ile
belirlenen Risk Odaklı
Eğitim Yönergesi
kapsamındaki eğitimler
verilecektir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Eğitim tutanakları

31/12/2018

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 8.3.1

KFS 8.3

KFS 8.2

KFS 8.1

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Belirlenen prosedürler
ve ilgili dökümanların
güncelliğini, mevzuata
uygunluğunu,
anlaşılabilirliğini
ve ulaşılabilirliğini
sağlamak üzere,
ilgili dokümanlarını
güncellemeye devam
edeceklerdir.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

İş akış
şemaları,
prosedürler

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.
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Açıklama

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
Personel sayısının
yetersizliği
nedeniyle görevler
ayrılığı ilkesinin
tam olarak
uygulanamadığı
idarelerin
yöneticileri risklerin
farkında olmalı ve
gerekli önlemleri
almalıdır.
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Mevcut durum
yeterli değildir.

KFS 9.1.1

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

Görev tanımları,
görev dağılımları
ve sorumluluklara
ilişkin çalışmalar
henüz
tamamlanmadığından,
görevler ayrılığı
ilkesi tam olarak
uygulanamamaktadır.
Ancak kayıtlara
giriş, yetkili
personelce
yapılmaktadır.

Birimlerce yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde
her faaliyet veya
mali karar ve işlemin
onaylanması,
uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrol
edilmesi görevleri için
iş akış şemaları ve
mevzuat doğrultusunda
otokontrolü sağlayacak
şekilde işlerin farklı
kişiler tarafından
yapılması sağlanacaktır.

KFS 9.1.2

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.

Ön mali kontrol
faaliyetini yürütenlerin
harcama sürecinin hiçbir
yerinde görev almaması
sağlanacaktır.

KFS 9.2.1

KFS 9.2

KFS 9.1

KFS9

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Personel sayısının
yetersizliği nedeniyle
görevler ayrılığı
ilkesinin tam olarak
uygulanamadığı
durumlarda olabilecek
riskler için gerekli
tedbirler alınacaktır.

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü,
Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

İş akış
şemaları ve
görev tanımları

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Görevli
personel

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü,
Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Personel
görevlendirme
yazısı

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Tüm birimler

Yapılan kontrol
raporları

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 10.2.1

Eylem Kod No
KFS 10.1.1

Tüm birimler

Personelin iş ve
işlemlerinin izlenmesi
ve onaylaması, hata
ve usulsüzlüklerin
giderilmesi için gerekli
talimatlar verilecektir.

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Kontrol ve
talimatlar

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 10.2.2

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Prosedürlerin etkili
ve sürekli bir şekilde
uygulanması için gerekli
kontroller yapılacaktır.

Yöneticiler
belirleyecekleri
raporlama sistemi
aracılığıyla iş ve
prosedürleri sürekli
olarak izleyecek ve
tespit ettikleri hata
ve usulsüzlükleri
personele bildirecek
olup, olumsuzlukların
giderilmesi için
bilgilendirme faaliyetleri
ve hizmet içi eğitimler
verecektir.

Tüm yöneticiler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Toplantı
tutanakları,
eğitim
tutanakları

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 10.2.3

KFS 10.2

KFS 10.1

KFS10

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Mali işlemler ön
mali kontrole tabi
tutulacaktır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm birimler

Ön mali
kontrol görüş
yazısı

31/05/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

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

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

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

Yöneticiler
tarafından
mevcut iş yapma
biçimleri üzerinden
bazı kontroller
yapılmakla birlikte
henüz kontrol
mekanizmaları
ve bunlara ilişkin
prosedürler
tanımlanmamıştır.

Yöneticiler tespit
ettikleri hata ve
usulsüzlüklerin
giderilmesi için
önlemler alarak
gerekli talimatları
personeline
vermektedir.
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Açıklama

Bilgilendirme,
eğitim
tutanakları

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Görevlendirme,
Görev
tanımları

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Rapor ve devir
işlemleri

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
Görevinden ayrılan
personelin, iş
veya işlemlerinin
durumunu ve
gerekli belgeleri
de içeren bir
rapor hazırlaması
ve bu raporu
görevlendirilen
personele vermesi
yönetici tarafından
sağlanmalıdır.
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Mevcut durum
yeterli değildir.

KFS 11.1.1

Belediyemizde
personel yetersizliği
durumunda usule
uygun şekilde vekil
personel görevlendirilmektedir.

Bilgilendirme,
eğitim
toplantıları

KFS 11.1.2

KFS 11.2

Gerekli hallerde
usulüne uygun
olarak vekil
personel
görevlendirilmelidir.

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Yeni bilgi sistemlerine
geçiş halinde ilgili
sistemin çalışmasına
ilişkin olarak eğitim
düzenlenmesi

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

KFS 11.2.1

Kurumumuzda
faaliyetlerin
sürekliliğini
engelleyecek
bir durum
yaşanmamıştır.
Ancak belli içerik ve
şekil standartlarının
belirlenmesi
gerekmektedir.

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 alınacaktır.

Gerekli hallerde
usulüne uygun
olarak vekil personel
görevlendirmek
suretiyle faaliyetlerin
sürekliliğini sağlamaya
yönelik önlemler
alınacaktır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

KFS 11.3.1

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.

KFS 11.1

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

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

KFS 11.3

KFS11

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Görevinden ayrılan
personelin yürüttüğü
göreviyle ilgili
raporlar hazırlatılıp
yeni görevlendirilen
personele vermesi ve
devir işlemi yapılmadan
personelin ayrılmasına
izin verilmeyecektir.

Tüm birim
yöneticileri

Açıklama

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
İdareler bilişim
yönetişimini
sağlayacak
mekanizmalar
geliştirmelidir.

Bu kapsamda
Belediyemizde
yeterli
mekanizmalar
kurulmuştur.
Bununla birlikte
ortaya çıkacak
yeni ihtiyaçlar
kapsamında yeni
mekanizmalar
geliştirilecektir.

KFS 12.1.1

Mevcut durum
yeterli değildir.

Tüm birimler

Rapor,
dökümanlar

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 12.1.2

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

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Sayıştay’ın Bilgi Sistemleri Denetimi eğitimi
verilecektir.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü

Eğitim tutanakları

30/04/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 12.2.1

Bilgi sistemlerinin
sürekliliğini ve
güvenilirliğini
sağlayacak
kontroller
yazılı olarak
belirlenmemiştir.

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

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm birimler

Bilgilendirme,
eğitim
çalışmaları

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Yazılım sistemine
yapılan girişlerin,
sorgulamaların ve alınan
çıktıların raporlanması
sağlanacaktır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

31/07/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

KFS 12.3.1

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

Bilgi sisteminin
sürekliliğini ve
güvenilirliğini
sağlayacak kontroller
yazılı olarak belirlenecek
ve uygulanacaktır.

KFS 12.2.2

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

Bilişim yönetişimini
sağlayacak
mekanizmalar
geliştirilecektir.

KFS 12.3.2

KFS 12.3

KFS 12.2

KFS 12.1

KFS12

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Belediyenin bilgi
sistemleri envanteri
çıkarılacaktır.

Tüm birimler

Raporlar

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yazılım
geliştirme ve
güncellemeleri

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm birimler

Envanter
kayıtları

30/06/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.
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Açıklama

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
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Bİ 13.1.1
Bİ 13.1.2

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

Belediyemizde yatay
ve dikey, iç iletişim
ile dış iletişimi
kapsayan etkili ve
sürekli bir bilgi ve
iletişim sistemi için
uygun altyapımız
var, ancak
geliştirilmelidir.

Kurum çalışanlarının
kurumsal mail
adresleri, intranet
portalı ile çalışanların
kurumsal mail
hesabının bütünleşik
çalıştığı bir uygulama
geliştirilecektir.

Bİ 13.1.3

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

Belediye içerisinde yatay
ve dikey iç iletişim ile
dış iletişimi kapsayan
etkili ve sürekli bir
bilgi ve iletişim sistemi
iyileştirme çalışmaları
yapılacaktır.

Kurumsal intranet
portalı oluşturulacaktır.
İntranet portalı üzerinde
Kurumla ilgili tüm
duyuru ve haberler yer
alacaktır.

Bİ 13.2.1

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.

Yöneticilerin ve
personelin, görevlerini
yerine getirebilmeleri
için gerekli ve yeterli
bilgiye zamanında
ulaşabileceği sistem
geliştirilecektir.

Bİ 13.2.2

BİS 13.2

BİS 13.1

BİS13

Standart Kod No

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Mevzuat değişiklikleri
konusunda yöneticilerin
ve personelin yeterliliği
için eğitim planlaması
yapılacaktır.

Mevcut durum
iyileştirilmelidir.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yazışma,
e-posta,
telefon,
internet sitesi

Tüm birimler

İntranet Portalı
Kurumsal Mail
Modülü

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

31/10/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

30/11/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Duyurular

Tüm birimler

Bilgi işlem
altyapısı

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Eğitim
tutanakları

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

Yönerge

31/12/2017

Yöneticilerin ve ilgili
personelin, performans
programı ve bütçenin
uygulanması ile
kaynak kullanımına
ilişkin diğer bilgilere
zamanında erişebilmesi
için yazılım programı
geliştirilecektir.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm birimler

Raporlar,
Formlar

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Yönetim Bilgi Sisteminin
oluşturulmasında
yazılım ekibi ile birimler
arasında koordinasyonu
sağlanacaktır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yazılım programı

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İdarenin misyon,
vizyon ve amaçları
çerçevesinde
beklentilerini görev
ve sorumlulukları
kapsamında personeli
bilgilendirme toplantıları
yapılacaktır.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Görev
tanımları

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Çıktı/ Sonuç

Tüm birimler

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İşbirliği
Yapılacak Birim

Stratejik Plan,
Performans
Programı,
faaliyet raporu ve
web sayfası ile
duyurulmaktadır.

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

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

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Mevcut durum
yeterli değildir.

Eylem Kod No

BİS 13.5

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

Bİ 13.3.1

Mevcut durum
yeterlidir.
İyileştirmeler
devam edecektir.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Bİ 13.4.1

Mevcut Durum

BİS 13.4

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

Bilgilerin doğru,
güvenilir, tam, kullanışlı
ve anlaşılabilir
olması için Veri
Güncelleme Yönergesi
hazırlanacaktır.

Bİ 13.5.1

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Mevcut durum
yeterlidir.
İyileştirmeler
devam edecektir.

Bİ 13.6.1

Standart Kod No
BİS 13.3

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

BİS 13.6

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
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Açıklama

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

İyileştirme
için kullanılabilecek öneri
ve şikayet
başvuruları

Tamamlanma
Tarihi

Çıktı/ Sonuç

Tüm birimler

İşbirliği
Yapılacak Birim

Öngörülen Eylem
veya Eylemler
Birimde yatay
ve dikey iletişim
sisteminin personelin
değerlendirme,
öneri ve sorunlarını
iletebilmeleri için
öneri/şikayet kutusu,
anket ve yüz yüze
görüşmeyi sağlayacak
iletişim kanalları açık
tutulacaktır.

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Eylem Kod No

Mevcut durum
yeterli değildir.
İyileştirmeler
devam edecektir.

Bİ 13.7.1

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı
İdarenin yatay
ve dikey iletişim
sistemi personelin
değerlendirme,
öneri ve sorunlarını
iletebilmelerini
sağlamalıdır.

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Faaliyet sonuçları
ve değerlendirmeler
idare faaliyet
raporunda
gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.

Faaliyet sonuçları
ve değerlendirmeler
idare faaliyet
raporunda
gösterilmekte ve
duyurulmaktadır.

Bİ 14.1.1

Kurumumuz bu
çalışmaları yıllık
yapmaktadır.

Stratejik Plan,
Performans Programı
ve Faaliyet Raporlarının
internet sitemizden
duyurulmaya devam
edilecektir.

Bİ 14.2.1

İdareler,
bütçelerinin ilk altı
aylık uygulama
sonuçları, ikinci
altı aya ilişkin
beklentiler ve
hedefler ile
faaliyetlerini
kamuoyuna
açıklamalıdır.
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Belediyemizin
amaçları,
hedefleri, stratejilri,
varlıkları,
yükümlülükleri
ve performans
programları her yıl
kamuoyuna
açıklanmaktadır.

Belediye bütçesinin
ilk altı aylık uygulama
sonuçlarının ve ikinci altı
aya ait beklentilerinin,
hedeflerinin ve
faaliyetlerinin internet
sitesinde yayımlanarak
kamuoyuna
duyurulacaktır.

Bİ 14.3.1

BİS 14.1

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

BİS 14.2

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

BİS 14.3

BİS14

BİS 13.7

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Faaliyet sonuçları ve
değerlendirmeleri idare
faaliyet raporunda
gösterilecek ve
duyurulacaktır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

İnternette
yayını, Basın
Bültenleri,
Faaliyet
Raporları

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Kurumsal Mali
Beklentiler
Raporu

Her yıl
Temmuz ayı
içerisinde

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Faaliyet
Raporu

Her yıl
Nisan ayı

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

Rapor

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Bİ 14.4.2

Faaliyetlerin gözetimi
amacıyla görevleri
ile ilgili hazırlamaları
gereken raporları
kapsayan iş takvimi
oluşturulup personel
bilgilendirilecektir.

Tüm birimler

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

İş takvimi

Yılda 2 defa

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Bİ 14.4.3

Raporların amacına
ulaşıp ulaşmadığı
ve düzeltilmesi
gereken hususların
olup olmadığının
anlaşılabilmesi için
raporları kullanan
kişi ya da birimlerin
periyodik olarak
değerlendirmelerine
başvurulacaktır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yıllık değerlendirmeler

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Birim ve İdare Faaliyet
Raporunun Hazırlanması
Eğitimi verilecektir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimler

Eğitim tutanakları

01/02/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Çıktı/ Sonuç

Eylem Kod No
Bİ 14.4.1

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Bİ 14.4.4

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Mevcut Durum
Faaliyetlerin
gözetimi amacıyla
idare içinde yatay
ve dikey raporlama
ağı mevcut, ancak
yeterli değildir.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme
sahip olmalıdır.
Kayıt ve dosyalama
sistemi, elektronik
ortamdakiler dahil,
gelen ve giden
evrak ile idare
içi haberleşmeyi
kapsamalıdır.

Mevcut durum
geliştirilmelidir.

Bİ 15.1.1

BİS15

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

Faaliyetlerin gözetimi
amacıyla idare
içinde yatay ve dikey
raporlama ağı yazılı
olarak belirlenecektir

BİS 15.1

BİS 14.4

Standart Kod No

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Kayıt ve dosyalama
sisteminin gelen ve
giden evrak ile idare
içi haberleşmeyi
kapsayacak şekilde
EBYS yazılım sistemi
kurulacaktır.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

EBYS

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.
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Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

Gelen ve giden
evrak zamanında
kaydedilmekte
ancak standartlara
uygun olarak
sınıflandırılması ve
arşiv sistemi yeterli
değildir.

Bİ 15.2.1

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

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

EBYS

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Bİ 15.3.1

BİS 15.4

Kayıt ve dosyalama
sistemi belirlenmiş
standartlara uygun
olmalıdır.

Kayıt ve Dosyalama
işlemi 2005/7
sayılı Başbakanlık
genelgesi ile Devlet
Arşivleri Genel
Müdürlüğünün
hazırlamış olduğu
Standart Dosya
Planı çerçevesinde
yapılmaktadır.
Ancak bazı
birimlerin evrak
dosyalama
sistemlerinde
sorunlar
bulunmaktadır.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Kayıt ve dosyalama
sistemi, kişisel
verilerin güvenliği
ve korunmasını
sağlayacak şekilde
yapılandırılacaktır.

Bİ 15.4.1

Mevcut durum
yeterlidir.

Mevcut durum
yeterli değildir.

Kayıt ve dosyalama
sisteminin kapsamlı
ve güncel olması,
yönetici ve personel
tarafından ulaşılabilir
ve izlenebilirliği
sağlanacaktır.

Kayıt ve dosyalama
sistemi belirlenmiş
standartlara uygun
olarak yapılacaktır.

Tüm birimler

Bİ 15.5.1

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

BİS 15.3

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

Mevcut Durum

Standart Kod No
BİS 15.2

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

BİS 15.5

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Gelen ve giden
evrak zamanında
kaydedilecek,
standartlara uygun bir
şekilde sınıflandırılacak
ve arşiv sistemine
uygun olarak muhafaza
edilecektir.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Dijital ve
basılı arşiv
sisteminin
yapılandırılması

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

EBYS ile
entegreli
standartlara
uygun kayıt
ve dosyalama
sistemi

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Arşiv ve
dökümantasyon sistemi

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Eylem Kod No

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

İşbirliği
Yapılacak Birim

Çıktı/ Sonuç

Tamamlanma
Tarihi

Açıklama

Bİ 15.6.1

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

Mevcut durum
yeterli değildir.

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

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Tüm birimler

Arşiv ve
dökümantasyon sistemi

31/12/2017

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

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

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

Bİ 16.1.1

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

Bİ 16.1.2

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

Hata, usulsüzlük
ve yolsuzlukların
bildirim yöntemlerinin
duyurulması

Bİ 16.2.1

Hata, usulsüzlük
ve yolsuzlukların
bildirim işlemleri
Etik Kurulunca
belirlenmektedir

BİS 16.2

Hata, usulsüzlük
ve yolsuzlukların
bildirim yöntemleri
belirlenmeli ve
duyurulmalıdır.

Hata, usulsüzlük
ve yolsuzlukların
bildirim yöntemleri
belirlenecektir.

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

Bİ 16.3.1

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

BİS 16.3

BİS 16.1

Mevcut Durum

Standart Kod No

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

BİS16

BİS 15.6

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

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

Etik Kurul - İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Tüm birimler

Yönetmelik

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Etik kurul

Duyuru

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

İnceleme ve
soruşturma
evrakları

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

İnceleme ve
soruşturma
evrakları

Sürekli

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

www.talas.bel.tr

48

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

49 www.talas.bel.tr

Çıktı/ Sonuç

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

İzleme ve
Yönlendirme
Kurulu

Tüm birimler

İç Kontrol
İzleme ve
Değerlendirme
Rehberi

İç kontrolün
değerlendirilmesinde
tüm birim yöneticilerinin
katılımları sağlanacaktır.

İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Birim yöneticileri

Değerlendirme
toplantısı

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

İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Birim
yöneticileri

Değerlendirme
toplantısı

Açıklama

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

Rapor

İzleme ve
Yönlendirme
Kurulu

Tamamlanma
Tarihi

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

İşbirliği
Yapılacak Birim

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

Eylem Kod No

İç kontrolün
değerlendirilmesine
idarenin birimlerinin
katılımı sağlanmış
ancak birimlerde
biliçlendirme
eğitimlerine ihtiyaç
duyulmaktadır.

İS 17.1.1

İç kontrolün
değerlendirilmesine
idarenin
birimlerinin katılımı
sağlanmalıdır.

Tüm birimler

İS 17.2.1

Mevcut durum
yeterli değildir.

İç Kontrol Sistemi
İzleme ve Yönlendirme
Kurulu tarafından
altı aylık periyodlarla
değerlendirilip raporlar
hazırlanarak üst
yöneticiye sunulacaktır.

İS 17.3.1

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

İzleme ve
Yönlendirme kurulu
gerekli izlemeleri
yapmakta ancak
yeterli değildir.

İS 17.4.1

İS 17.2

Mevcut Durum

İS 17.1

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

İS 17.3

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

İS17

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

İS 17.4

Standart Kod No

5- İZLEME

Altı ayda bir

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

Tüm birimler

Eylem planı

Her yıl

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

İç denetim
raporu

31/12/2019

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Tüm birimler

Revize edilmiş
eylem planı

31/12/2019

İşleyişin etkin
ve süreklilik
kazanması
amaçlanmaktadır.

Çıktı/ Sonuç

Öngörülen Eylem
veya Eylemler

İç denetçi

İşbirliği
Yapılacak Birim

Eylem Kod No

Atanması halinde eylem
planları iç denetçinin
de sunacağı önlem ve
eleştiriler göz önüne
alınarak hazırlanacak ve
revize edilecektir.

İç denetçi

Açıklama

Kurumumuzda
iç denetçi
bulunmamaktadır.

İç Denetçi atanması
halinde iç denetim
Koordinasyon Kurulu
standartlarına uygun
olarak çalışmaları
yürütecektir.

Tamamlanma
Tarihi

Kurumumuzda
iç denetçi
bulunmamaktadır.

İS 18.1.1

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

Mevcut durum
yeterli değildir.

İS 18.2.1

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

Mevcut Durum

Kamu İç Kontrol
Standardı ve
Genel Şartı

İS 18.1

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

İS 18.2

Standart Kod No

İzleme ve
Yönlendirme
Kurulu

İS 17.5

İç kontrolün
değerlendirilmesi
sonucunda alınması
gereken önlemler
belirlenip eylem
planı oluşturularak
uygulanacaktır.

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

İS18

İS 17.5.1
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