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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Belediyemizin Stratejik Planı’nın
beşinci ve son dönem yılı olan 2019
Mali Yılı Performans Programı’na göre
Müdürlüğümüz tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler kamusal
tasarruf ve hesap verilebilirlik ilkesi ön
planda tutularak şeffaf bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Faaliyet döneminde Strateji Geliştirme
Müdürlüğünün kapatılmasıyla ilgili
birimin görevleri Müdürlüğümüz
uhdesinde birleştirilmiştir. Bu
doğrultuda Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği güncellenmiştir.
Müdürlüğümüz; stratejik yönetim ve planlama, kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma,
performans ve kalite ölçütleri geliştirme faaliyetlerimizi Kamu İç Kontrol Standartları Uyum
Eylem Planı çerçevesinde yürütmüş ve Belediyemizin kurumsallaşmasına yönelik çalışmaları
ön plana çıkarmayı misyon edinmiştir. Ar-Ge çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından bu
misyonu sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir.
İç Kontrol Standartları uyarınca Belediyemizde hassas görevleri ile risk ve fırsatların
belirlenmesi hususunda prosesler belirlenmiş bu sayede Belediyemizin kaliteli hizmet
sunumunda profesyonel belediyecilik hedefine ulaşma gayesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımızı
yürütürken birimler arası koordinasyonu önemseyerek tüm faaliyetlerimizde çözüm odaklı
çalışma sergilenmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü genel anlamda çağdaş belediyecilik standartlarında hizmet vererek
Talas Belediyesi vizyonunu en iyi şekilde yansıttığı değerlendirilmektedir. Memleketimize
hizmet etme fırsatı veren Belediye Başkanımız Sayın Mustafa YALÇIN Beye ve bu
doğrultuda çalışmalarımızın yürütülmesinde destek olan Başkan Yardımcımız Sayın İsmail
GÜNGÖR Bey ile fedakâr mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Mali Hizmetler Müdürü
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I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Stratejik yönetim ve planlama, kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma, performans ve kalite
ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi oluşturma ve belediye hizmetlerinin sunumunda
araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek, vatandaş haklarını gözeterek belediye
hizmetleriyle ilgili vergi ve gelirleri toplamaktır.
Vizyonumuz;
Kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, sorunlara çözüm odaklı ve yenilikçi
yaklaşımlarla kaliteli hizmet sunumunda Talas Belediyesini liderliğe taşıyan, Belediyenin
kurumsal ve mali yapısını güçlendiren örnek birim olmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Mali Hizmetler Müdürlüğü 09.05.2019 tarihli ve 91 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul
edilen "Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği"
gereğince çalışmalarını yürütmektedir.
Birimin görevleri
(1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin
düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
f) Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
g) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
k) İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
l) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
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m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
n) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
o) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
p) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
q) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda başkana ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
r) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
r) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini
ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
(2) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür.
1) Stratejik yönetim ve planlama.
a) Misyon belirleme.
b) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
c) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
2) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.
3) Yönetim bilgi sistemi.
4) Malî hizmetler.
a) Bütçe ve performans programı.
b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
c) İç kontrol.
1) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu: Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu
kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
Belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık
hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını
koordine etmek.
b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
c) Belediyenin idare faaliyet raporunu hazırlamak.
d) Belediyenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
e) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek.
f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler
almak.
g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı
memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
h) Belediyenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
i) Belediyenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
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j) Belediyenin idare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz
etmek.
2) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu: Performans ve kalite ölçütleri
geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
b) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
c) Belediyenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu
değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
3) Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu: Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında
yürütülecek görevler şunlardır:
a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine
getirmek.
b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
c) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
4) Malî hizmetler fonksiyonu: Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek
görevler şunlardır:
a) Bütçe ve performans programı;
1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
2) Bütçeyi hazırlamak,
3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
5) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
6) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
7) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler
üretmek,
8) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;
1) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
4) Malî istatistikleri hazırlamak.
c) İç kontrol;
1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak,
2) Belediyenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
3) Ön malî kontrol görevini yürütmek,
4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
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(3) Aşağıda belirtilen iş ve işlemler Müdürlüğün koordinasyonunda yürütülür:
1) Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu: Stratejik planın hazırlanması,
güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Müdürlük tarafından
yürütülür. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık
çalışmalarına Belediyenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik
planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de
uyulur.
2) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu: Performans programının
hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetler
Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli
doküman Müdürlük tarafından Belediyenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.
Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde
Müdürlüğe gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, birim performans programlarından
hareketle Belediyenin performans programını hazırlar.
Müdürlük tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına Belediyenin
ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında,
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.
3) Bütçenin hazırlanması çalışmalarının koordinasyonu: Bütçenin hazırlanmasında
kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, Müdürlük tarafından Belediyenin ilgili
birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans
programıyla birlikte Müdürlüğe gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler
yapılarak Belediyenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
Belediyenin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan,
Belediyenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve
yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır.
4) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu: Belediyenin yatırım programı
teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Müdürlük
tarafından Belediyenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına
ilişkin tekliflerini hazırlayarak Müdürlüğe gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile
görüşmeler yapılarak Belediyenin yatırım programı teklifi Müdürlük tarafından hazırlanır.
Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan,
Belediyenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve
yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır.
Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında Kanun, teşkilat kanunları ve ilgili diğer
mevzuat dikkate alınır.
5) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması:
Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate
alınarak hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır.
Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması, vize edilmesi, uygulanması
ve uygulamanın izlenmesinde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uyulur.
Ayrıntılı harcama ve finansman programları, ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre
hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır.
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6) Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi: Bütçe işlemleri, harcama
birimleriyle koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.
Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla
gerçekleştirilir ve Belediyenin harcama birimlerine açık tutulur.
7) Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili: Belediye gelirlerinin
tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve bu gelir ve alacakların tahsil işlemleri, ilgili
mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, Müdürlük tarafından yürütülür.
Belediyenin diğer Müdürlüklerinin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya
gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde,
sistemde tahakkuk işlemi yapılıp bildirimin ilgilisine tebliğ edilmesinden sonra gereğinin
yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.
8) Ön malî kontrol işlemleri: Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve Müdürlük
tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması,
yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden
oluşur.
Belediyenin kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini alınır. Etkin bir ön malî
kontrol mekanizmasının kurulması Müdürlüğün sorumluluğundadır.
Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, Müdürlük tarafından ön malî kontrole
tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart
ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.
Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütülür.
Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de
aynı usul ve esaslar çerçevesinde Müdürlüğe kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme
yapılabilir. Yapılacak düzenlemelerde, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ön malî kontrolüne
tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu
itibarıyla belirlenir.
Belediyenin görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak
yapılan düzenlemeler Başkanın onayıyla yürürlüğe konulur ve onayını izleyen on iş günü
içinde Bakanlığa bildirilir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama
birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir.
Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada
muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali
Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği
durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve
aylık dönemler itibarıyla Başkana bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında
denetçilere de sunulur.
9) Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması: Belediyenin mülkiyetinde veya
Belediyeye tahsisli olan ya da Belediyenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur.
Taşınır kayıtları Belediyenin birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen
sürede Müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından bu kayıtlar konsolide edilir ve taşınmaz
kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri hazırlanır.
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10) Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi: Belediyenin muhasebe hizmetleri Mali
Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuat
çerçevesinde, muhasebe yetkilisi tarafından yerine getirilir.
Atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkilisi, görev alanlarını ve bunlara ilişkin
değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde
Sayıştaya ve Bakanlığa bildirir.
11) Bütçe kesin hesabının hazırlanması: Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları
dikkate alınarak Müdürlük tarafından hazırlanır.
12) Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması: Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her
türlü rapor, cetvel ve belge Müdürlük tarafından hazırlanır.
13) İdare faaliyet raporunun hazırlanması: Faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 56 ncı, 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak
yapılan düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanır. Harcama birimleri tarafından
hazırlanan birim faaliyet raporları, Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasında esas
alınmak üzere, Müdürlüğe gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından harcama
birimleri arasında koordinasyon sağlanarak Belediyenin idare faaliyet raporu hazırlanır ve
başkan tarafından Belediye Meclisinin onayına sunulur.
14) Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması: Yatırım projelerini uygulayan
harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil
eden bilgi ve belgeleri Müdürlüğe gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama
sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, Mali Hizmetler Müdürlüğü
tarafından hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştaya ve Bakanlığa
gönderilir.
15) Malî istatistiklerin hazırlanması: Belediyenin malî istatistiklerinin hazırlanmasına
dayanak teşkil eden istatistikî bilgiler Müdürlük tarafından hazırlanır.
16) Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi: Belediyenin, diğer idareler
nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak,
Müdürlük tarafından izlenir ve sonuçlandırılır. Bu konudaki yazışmalar Mali Hizmetler
Müdürlüğü tarafından yapılır.
17) Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü: Mali Hizmetler
Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri
sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla
yükümlüdür. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve
dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Müdürlük tarafından oluşturulur ve
izlenir.
Harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Mali Hizmetler
Müdürlüğü tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.
Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili
idarelerin görüşü de alınarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygulamaya açıklık
getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.
18) İç kontrol sistemi ve standartları: Mali Hizmetler Müdürlüğü, iç kontrol sisteminin
kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve
çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.
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Kanuna ve belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, gerekli görülen her türlü
yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar Mali Hizmetler Müdürlüğü
tarafından hazırlanır ve Başkanın onayına sunulur.
(4) Diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda Müdürlüğe verilecek görevleri
yerine getirmek.
Birimin Yetkileri
Müdürlük, bu Yönetmelik’te sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak
Başkan tarafından kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde
yapmaya yetkilidir.
Birimin Sorumlulukları
Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu Yönetmelik’te tarif edilen görevler ile ilgili
yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Araç Sayısı

Hizmet Araçları
İş Araçları

MAKİNE PARKI

Binek

ÇEŞİT

Belediye Aracı

1-Oto
2-Station vagon
3-Pikap
4-Diğer
1-Otobüs
2-Minibüs
3-Kamyon
4-Kamyonet
5-Cip
6-Ambulans
7-Cenaze aracı
8-Çöp kamyonu
9-Vidanjör
10-Diğer
1-Greyder
2-Buldozer
3-Kepçe
4-Delici
5-Kazıcı
6-Silindir
7-Asfalt makinesi
8- Diğer
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BİNALAR
Sıra No
1
2
3
4

Adı

Yeri

Sayısı/Alan (m2)

Kullanım Amacı

Müdür Odası

Belediye Hizmet Binası

1 adet/29 m2

Çalışma Ofisi

Belediye Hizmet Binası

1 adet/57 m2

Birim Servisi

Belediye Hizmet Binası

1 adet/74 m2

Birim Servisi

Belediye Hizmet Binası

1 adet/28 m2

Birim Servisi

Bütçe ve Muhasebe Şefliği
Çalışma Ofisi
Emlak ve Gelir Şefliği Çalışma
Ofisi
Strateji Geliştirme ve İç Kontrol
Şefliği Çalışma Ofisi

5

Vezne

Belediye Hizmet Binası

1 adet/20 m2

Tahsilat Servisi

6

Arşiv

Belediye Hizmet Binası

1 adet/76 m2

Arşiv

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ana hizmet binasında birime tahsis edilen yaklaşık 285
m2’lik alanda hizmet vermektedir.
2- Örgüt Yapısı
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi ve Belge
Yönet imi

Arşiv

Strateji Geliştirme
ve İç Kontrol
Şefliği

Emlak ve Gelir
Şefliği
*
*
*
*
*

Gelir
Tahakkuk
Takip
Taşınmaz İşlemleri
Kiralama ve Satış

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Stratejik P lanlama
Performans Bütçeleme
Yatırım ve İş Programı
Faaliyet Raporu
İç Kontrol
Ön Mali Kontrol
Kalite Kontrol
Yönetim Bilgi Sistemi
Ar-Ge

Bütçe ve Muhasebe
Şefliği
*
*
*
*
*

Muhasebe Yetkililiği
Muhasebe İşlemleri
Tahsilat
Bütçe ve Kesin Hesap
Taşınır İşlemleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü, üç şeflik ve iki de birim olmak üzere Belediye Başkan
Yardımcısına bağlı olarak teşkilatlandırılmıştır. Şeflikler, alt birimler ve görevleri yukarıdaki
şemada gösterilmiştir.

14

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
S.NO

CİNSİ

ADET

1

Masaüstü bilgisayar

16

2

Dizüstü bilgisayar

4

3

Tablet Bilgisayar

4

4

Yazıcı

15

5

Telsiz telefon

17

6

Para Sayma Makinesi

1

7

Lazermetre

2

4- İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüzde bünyesinde birisi müdür, üçü de şef olmak üzere 15 memur, 4 sözleşmeli
memur ve 4 KHK’lı statüde Talas İmar A.Ş. işçisi olmak üzere toplam 23 personel görev
yapmaktadır.

Birim
Mali Hizmetler Müdürü
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Şefliği
Bütçe ve Muhasebe Şefliği
Emlak ve Gelir Şefliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Arşiv
Vezne
TOPLAM

PERSONEL SAYISI
Şirket
Sözleşm Kadrolu
İşçisi
eli
İşçi
KHK’lı

Memur
1
1
3
7
1

1
1
2

3
1

2
15

4

4

Geçici
İşçi

Toplam
1
2
4
12
1
1
2
23

5- Sunulan Hizmetler
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler genel olarak şunlardır;
Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak
üzere gerekli çalışmaları yapmak,
Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere malî yönetiminin yapısını ve işleyişini,
bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek.
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
a.Yönetim
Müdürlüğümüz, çalışma alanıyla ilgili mevzuat ile üstlendiği görevleri gereği gibi yerine
getirmekte, yetkilerini zamanında ve yerinde kullanmakta Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu
Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
Müdürlüğün çalışma politikaları, görevin yerine getirilmesi ve işleyişin takibi, bağlı bulunulan
başkan yardımcısı, müdür ve personelin koordineli çalışmasıyla yürütülür.
b.İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz
uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde düzenlenmiş ve bu
kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Aynı Kanun’un 55’inci
maddesinin 2’nci fıkrasında, Maliye Bakanlığı tarafından mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine
ilişkin standartlar ve yöntemlerin belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı ayrıca
sistemlerin koordinasyonunun sağlanacağı ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verileceği
hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (Üçüncü mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5’inci maddesinde; iç
kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin, mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu
standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu ayrıca kanuna ve iç
kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her
türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda; ilgili bakanlık tarafından hazırlanan ve 26/12/2007
tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ile
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi,
iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla
Belediyemizde Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
oluşturulmuştur.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02/12/2013 tarihli ve 7045139624.10775 sayılı ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum konulu genelgesi gereğince;
➢ Öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda
veya teşkilat yapısı değiştirilen kamu idarelerinin eylem planlarının yeniden
hazırlanması çalışmalarında söz konusu kurul ve grupların yapısının gözden geçirilmesi
ve gerektiğinde yeniden oluşturulmasının uygun olacağı,
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➢ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi çerçevesinde hazırlanması
gereken eylem planlarının üst yöneticinin onayını müteakip on iş günü içinde bakanlığa
gönderilmesi gerektiğinden;
İç kontrol sisteminin yeniden oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi, iç kontrol
sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Belediyemizde
Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu harcama
birimlerinin tamamının temsilcilerinin katılımıyla hazırlanmasına imkân sağlayacak şekilde
oluşturulmuştur.
Belediyemizin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlık aşamasında her bir
standart maddesi için mevcut durumun analizi yapılmış, uyum için öngörülen eylemlerin
gerçekleştirilmesi için sorumlu birimlere makul süreler verilmiştir.

Belediyemizin 2020-2021 yılları arasını kapsayan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
31.12.2019 tarih ve E.336 sayılı yazı ile Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir. İç
Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 17.01.2020 tarih ve 520 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye
Bakanlığına iletilmiştir. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kitapçığı
bastırılarak birimlere ve İç Kontrol Sistemi Çalışma Ekibine dağıtılmıştır. Ayrıca her yıl
Çalışma Ekibine İç Kontrol Sistemi ve işleyişinin tanıtılması, izlenmesi, geliştirilmesi ve iç
kontrol sisteminin etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri
verilmektedir.
İç kontrol sisteminin birimlerdeki uygulanmalarının tespit edilmesi amacıyla birim müdürlerine
anketler yapılmıştır. Anket sonuçları İç Kontrol Değerlendirme Kurulu toplantılarında
değerlendirilmektedir.
Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilirliğinin Kesin Hesap ve
Denetim Raporlarıyla uygunluğu denetlenmekte ve bilgilerin doğruluğu İç Kontrol Güvence
Beyanı ile sağlanmaktadır.
Kamu İç Kontrol Standartları ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını esas alarak,
risk odaklı yaklaşım çerçevesinde idare, birim ve proses düzeyinde yürütülecek tüm risk
yönetim faaliyetleri belirlenmiş, prosedürün aşamaları risk tanımlama, risk değerlendirme,
riske cevap verme, risk izleme ve raporlama çalışmaları yapılmıştır.
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Belirlenen yöntemle risk değerlendirme, tanımlanmış olan risklerin etki ve olasılıklarına göre
analiz edilmesi, risk puanlarının hesaplanması ve risklerin öncelik (önem) düzeylerinin
belirlenmesi faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış, daha önceden tespit edilmiş olan
riskler, gerçekleşme olasılığı ile bu riskin gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki
yaratacağı etkiler (sonuçlar) açısından değerlendirilmesi öngörülmüştür.
Risk Yönetimi Prosedürü ile idarenin amaç, hedef ve faaliyetlerini etkileyebilecek risklerin
önceden tanımlanması, tespit edilen risklerin değerlendirilmesi, bu risklere verilecek cevapların
belirlenmesi, idare genelindeki tüm risklerin sistemli bir şekilde izlenmesi ve raporlanması ile
ilgili risk yönetimi sürecine ilişkin uygulama esaslarını belirlenmiştir.
RİSK HARİTASI
ETKİ PUANI (E)

RİSK PUANI: 100*[(E/10+O/10)-(E/10*O/10)]

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

8

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

7

73

76

79

82

85

88

91

94

97

100

6

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

5

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

4

46

52

58

64

70

76

82

88

94

100

3

37

44

51

58

65

72

79

86

93

100

2

28

36

44

52

60

68

76

84

92

100

1

19

28

37

46

55

64

73

82

91

100

3

4

5

6

7

8

9
10
ÇOK YÜKSEK

ÇOK YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

DÜŞÜK

ÇOK DÜŞÜK

OLASILIK PUANI (O)

1
2
ÇOK DÜŞÜK

DÜŞÜK

ORTA

RENK

DÜZEY

KIRMIZI
TURUNCU
SARI
AÇIK YEŞİL
YEŞİL

ÇOK YÜKSEK
YÜKSEK
ORTA
DÜŞÜK
ÇOK DÜŞÜK

YÜKSEK
PUAN ARALIĞI
Alt
96
81
61
41
0

Üst
100
95
80
60
40

Risk puanlarının hesaplanmasında her bir riskin öncelik (önem) derecesini ifade eden risk
düzeyleri “çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek” olmak üzere beş kategoride
derecelendirilmiştir. Risk haritasında gösterilen puanlar dikkate alınarak öncelik düzeylerine
göre riskler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
• Kırmızı Bölge: Risk puanı 96-100 arasında olan “çok yüksek” (kritik) düzeydeki
risklerdir. Riske verilecek cevaplar ve kaynak tahsisinde önceliği en yüksek olan risk
grubunu oluşturur.
• Turuncu Bölge: Risk puanı 81-95 arasında olan “yüksek” düzeydeki risklerdir.
• Sarı Bölge: Risk puanı 61-80 arasında olan “orta” düzeydeki risklerdir.
• Açık Yeşil Bölge: Risk puanı 41-60 arasında olan “düşük” düzeydeki risklerdir.
• Koyu Yeşil Bölge: Risk puanı 0-40 arasında olan “çok düşük” düzeydeki risklerdir.
Kamu İç Kontrol Standartları 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79
genel şart öngörülmüştür. Belediyemizin tamamı için 2019 yılında 120 adet eylem belirlenmiş
olup yıl içerisinde bunlardan 114 tanesinde gerçekleşme sağlanmıştır.

18

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
Faaliyet döneminde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Bileşenler

Kontrol Ortamı

Genel Şart

Standart Adı
1.Etik Değerler ve Dürüstlük

6

2.Misyon, Organizasyon yapısı ve görevler
3.Personelin Yeterliliği ve performansı
4.Yetki devri

7
8
5
26
6
3
9
4
3
2
2
2
2
15
7
4
6
3
20
5
2
7
79

Toplam
Risk Değerlendirme

5.Planlama ve programlama
6.Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Toplam

Kontrol Faaliyetleri

7.Kontrol stratejileri ve yöntemleri
8.Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
9.Görevler ayrılığı
10.Hiyerarşik kontroller
11.Faaliyetlerin sürekliliği
12.Bilgi sistemlerinin kontrolleri

Toplam
Bilgi ve İletişim

13.Bilgi ve iletişim
14.Raporlama
15.Kayıt ve dosyalama sistemi
16.Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

Toplam
İzleme

17.İç Kontrolün Değerlendirilmesi
18.İç Denetim

Toplam
Genel Toplam

Belirlenen
Eylem
10

Yapılan
Faaliyet
9

10
15
1
36
8
7
15
13
7
3
4
4
6
37
10
7
6
4
27
5

10
15
1
35
8
4
12
13
6
3
4
4
6
36
10
7
6
3
26
5

5
120

5
114

Kamu iç kontrol standartlarının KOS 2.6’ncı şartını sağlamak amacıyla birim faaliyetlerinin
yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedür belirlenmiş ve ilgili personele duyurulmuştur.
Hassas Görevler Prosedürü (PR.08) uyarınca tüm birimlerimizde hassas görevler belirlenmiştir.
İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanan “İç Kontrol Sistemi Soru Formu”
birim yöneticilerine gönderilmiştir. Anket sonuçlarının birimlere göre dağılımı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

19

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
Birim yöneticilerinin verdiği cevaplara istinaden iç kontrol sisteminin idaredeki gelişmişlik
düzeyini belirlemek amacıyla yapılan anket sonuçlarına göre;
• Yılsonunda toplam 93 puan ve %81,4 puan ortalamasıyla iç kontrol sisteminin
gelişiminin yüksek seviyede olduğu görülmüştür.
• Bu sonuçlara göre iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya yerleştiği
anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Birimlerden Eylem Planında öngörülen faaliyetlerin gerçekleşme raporları alınmıştır.
Gerçekleşme raporları konsolide edilerek Kurum İç Kontrol Sistemi Gerçekleşme Raporu ile
Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
Birimlerden gelen soru formu sonuçları bileşen bazında aşağıda gösterilmiştir:
Soru formunun değerlendirilmesinde her soru için verilen cevabın puan türünden karşılığı kullanılmıştır. EVET cevabı için
2 puan, GELİŞTİRİLMEKTE cevabı için 1 puan, HAYIR cevabı için ise 0 puan üzerinden değerlendirilme yapılmıştır.
İç Kontrol soru formu ilkinde 21, ikincisinde de 20 birim yöneticisinin verdiği cevaplara göre değerlendirilmiştir.
Değerlendirme Sonucu

1.Kontrol Ortamı

Toplam 33 puan alarak %77,2 puan ortalamasıyla İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede
olduğu görülmektedir. İç kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği anlaşılmaktadır.
Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır

2.Risk
Değerlendirme

Toplam 21 puan alarak %87,2 puan ortalamasıyla İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede
olduğu görülmektedir. Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin
değerlendirilmesi uygun olacaktır.

3.Kontrol
Faaliyetleri

Toplam 15 puan alarak 78,5 puan ortalamasıyla İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede
olduğu görülmektedir. İç kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği anlaşılmaktadır.
Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır

4.Bilgi ve İletişim

Toplam 16 puan alarak %85,6 puan ortalamasıyla İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede
olduğu görülmektedir. İç kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği anlaşılmaktadır.
Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır.

5.İzleme

Toplam 9 puan alarak %81,2 puan ortalamasıyla İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede
olduğu görülmektedir. İç kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği anlaşılmaktadır.
Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır

Birimlerden Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen faaliyetlerin
altışar aylık gerçekleşme raporları istenmiştir. Gerçekleşme raporları koordine edilerek Kurum
İç Kontrol Sistemi Gerçekleşme Raporu ile Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve
https://esgb.bumko.gov.tr internet adresi üzerinden e-SGB sistemine girişleri yapılmıştır.
Belediyemizde birim müdürlerinin ve tetkikçilerin katılımıyla iç tetkik, TSE tetkikçileri
tarafından da dış tetkikler gerçekleştirilmiştir. Tetkiklerde TS EN ISO 9001:2015 standardı
revizyon sürecinde yapılan düzenlemelerden prosesler, riskler ve kalite hedefleri ile
Belediyemizde KYS uygulamalarına yönelik hususların denetimi irdelenmiştir.
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Müdürlüğümüzün koordinesinde gerçekleştirilen iç kontrol sistemi faaliyetleri aşağıdaki 5
bileşen altında hazırlanan tabloda gösterilmiştir.
1- KONTROL ORTAMI

Standart
Kod No
KOS1

KOS 1.1

KOS 1.2

Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı

Eylem
Kod No

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

İdarenin yöneticileri iç kontrol
sisteminin uygulanmasında
personele örnek olmalıdır.

KOS
1.1.1

KOS
1.1.2

KOS
1.2.1

Etik kurallar bilinmeli ve tüm
faaliyetlerde bu kurallara
uyulmalıdır.

KOS
1.3.2
KOS
1.3.3
KOS
1.3.4

İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama
birimlerine tanıtılması, bilgi verilmesi ve
bilinçlendirilmesi için gerekli görülen
eğitimlerin yapılması sağlanacaktır.
İç kontrol konusunda temel ve gerekli
bilgilerin, eylem planının ve benzeri bilgilerin
yer alacağı "İç Kontrol" kitapçığı
yayınlanarak personele dağıtımı
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.
Etik kurallarının tüm personele yeniden
duyurulması ve etik sözleşmesi
imzalamamış olanlara imzalatılması
sağlanacaktır.
Yönetici ve çalışan personele çalışma ve iş
etiği konularında seminer ve eğitim verilmesi
sağlanacaktır.
Etik komisyonu periyodik toplantılar
yapacaktır.
Etik haftasında etik kurallarının personelce
benimsenmesi için broşür, afiş, gibi görseller
yayınlanacak ve çeşitli etkinlikler
düzenlenecektir.

KOS 1.4

Faaliyetlerde dürüstlük,
saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanmalıdır.

KOS1. 4

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

KOS 1.5

İdarenin personeline ve hizmet
verilenlere adil ve eşit
davranılmalıdır.

KOS
1.5.1

Çalışan memnuniyeti anketi yapılarak
sonuçlar üst yöneticiye raporlanacaktır.

KOS 1.6

KOS2

KOS 2.1

KOS 2.2

KOS 2.3

KOS 2.4

KOS 2.5

Yapılan Faaliyet

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri

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

KOS
1.3.1

KOS 1.3

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Kurumumuzun iç kontrol sistemi ve
işleyişi kurum genelinde duyurulmuş
olup, gerekli olan bilgilendirme
toplantıları ve eğitimleri yapılmıştır.

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü, İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Kitapçık birimlere dağıtılmış olup
uygulama süreci takip edilmektedir.

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü

Tüm yöneticiler, iç kontrol sisteminin
birimlerinde etkinliğini ve farkındalığını
arttırmak amacıyla çalışmalar
sürdürülmektedir.

İzleme ve
Yönlendirme Kurulu

Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler
yapılmıştır

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Konu ile ilgili gerekli eğitim programları
düzenlenmiştir.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Etik Komisyonu

Mevcut durum makul güvence
sağlamakla birlikte yazılı eylem
öngörülmüştür.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Kurumumuzun faaliyetlerinde saydamlık,
hesap verilebilirlik ve dürüstlüğün
sağlanması amacıyla stratejik plan,
performans raporu, faaliyet raporu vb.
raporlar kurum içi birimlere dağıtılmakta,
web sayfamızda yayınlanmaktadır

Tüm birimler

Çalışan memnuniyet anketi belirli
periyotlarda yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Kurumumuzun faaliyetleri sonucunda
üretilen bilgi ve belgeler kamu
kurumlarının tabi olduğu genel mevzuat
Tüm birimler
hükümlerinin gerektirdiği resmi içerik ve
şartlarını taşımaktadır.
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.
Hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planı ile
İdarenin misyonu yazılı olarak
İnsan Kaynakları ve
Talas Belediyesi misyon ve vizyonu
belirlenmeli, duyurulmalı ve
KOS
İdarenin misyonunun personel tarafından
Eğitim Müdürlüğü,
revize edilmiştir. Web sayfamızda ve
personel tarafından
2.1.1
benimsenmesi için duyuru yapılacaktır.
Strateji Geliştirme
diğer kanallar aracılığı ile duyurulması
benimsenmesi sağlanmalıdır.
Müdürlüğü
sağlanmıştır.
Misyonun gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere idare birimleri
İdare birimlerince ve alt birimlerce
Görev tanımları gözden geçirilerek
ve alt birimlerince yürütülecek
KOS
yürütülecek görevler yazılı olarak
İnsan Kaynakları ve
güncelleme olduğunda personele tebliğ
görevler yazılı olarak
2.2.1
tanımlanmış ve idaremizin personeli
Eğitim Müdürlüğü
edilecektir.
tanımlanmalı ve
tarafından bilinmesi sağlanmıştır.
duyurulmalıdır.
İdare birimlerinde personelin
görevlerini ve bu görevlere
Personelin görevlerini ve bu görevlere
Birimlerimizce personelimizin yetki,
ilişkin yetki ve sorumluluklarını
KOS
ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan
sorumluluk ve görev dağılım çizelgeleri
İnsan Kaynakları ve
kapsayan görev dağılım
2.3.1
görev dağılım çizelgesi oluşturularak
oluşturulmuş ve personelimize gerekli
Eğitim Müdürlüğü
çizelgesi oluşturulmalı ve
personele bildirilecektir.
eğitim ile bildirilmiştir.
personele bildirilmelidir.
Teşkilat şeması ve müdürlüklere ait
İdarenin ve birimlerinin teşkilat
görev tanımları hazırlanmış ve meclis
şeması olmalı ve buna bağlı
Teşkilat Şemasına göre görev dağılımı
İnsan Kaynakları ve
KOS2.4.1
tarafından onaylanmıştır. Onaylı teşkilat
olarak fonksiyonel görev
güncellenecektir.
Eğitim Müdürlüğü
yönetmeliği ve yönergeler tüm
dağılımı belirlenmelidir.
müdürlüklere dağıtılmıştır
İdarenin ve birimlerinin
Hizmet Standartları hazırlanmakta ve
organizasyon yapısı, temel
KOS
Görev tanımları yeniden gözden
tamamlananlar internet ortamında
İnsan Kaynakları ve
yetki ve sorumluluk dağılımı,
2.5.1
geçirilecektir.
yayınlanmakla birlikte hem birimlerde
Eğitim Müdürlüğü
hesap verebilirlik ve uygun
hem de birimler arasında
İdarenin faaliyetlerine ilişkin
tüm bilgi ve belgeler doğru,
tam ve güvenilir olmalıdır.

KOS
1.6.1

Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve
belgelerin doğru, tam ve güvenilirliğinin
Kesin Hesap ve Denetim Raporlarıyla
uygunluğu sağlanacaktır.
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raporlama ilişkisini gösterecek
şekilde olmalıdır.

KOS 2.6

KOS 2.7
KOS3

KOS 3.1

KOS 3.2

KOS 3.3

KOS 3.4

KOS 3.5

KOS 3.6

KOS 3.7

KOS 3.8

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

koordinasyonun sağlanmasına ilişkin
olmak üzere raporlama sisteminin
geliştirilmesi gerekmektedir
KOS
2.6.1
KOS
2.6.2

Hassas görev belirleme komisyonu
oluşturulacaktır.

Komisyon Oluşturulmuştur.

Hassas görev yönergesi oluşturulacaktır.

İç Kontrol Sistemi Yönergesi içinde yer
verilmiştir.

KOS
2.6.3

Hassas görev envanteri oluşturulacak her yıl
güncellenecektir.

Hassas görev envanteri bulunmakta olup
güncellenmektedir.

KOS
2.6.4

Tüm birimlerde hassas görevler
tanımlanarak prosedürler oluşturulacak ve
personele duyurulacaktır.

Tüm birimlerde hassas görevler
tanımlanarak prosedürler oluşturulmuştur
ve duyurusu yapılmıştır.

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Hassas Görev
Belirleme
Komisyonu
Tüm birimler

Her düzeydeki yöneticiler
Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin
Belediyemizde birim yöneticileri verilen
verilen görevlerin sonucunu
KOS
sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar
görevlerin kontrolünü hiyerarşik
Bilgi İşlem
izlemeye yönelik
2.7.1
oluşturacaktır.
kontrollerle sağlamaktadır.
mekanizmalar oluşturmalıdır.
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Hazırlanacak yönetmelik, yönerge ve
Belediye bünyesindeki tüm iş pozisyonları
görev tanımları çerçevesinde iş analizleri
belirlenerek personelinin işe alınması, işten
KOS
yapılarak her birimde; hangi nitelik ve
İnsan Kaynakları ve
çıkarılması ve çalışma ortamına ilişkin
3.1.1
unvanda kaç personel çalıştırılması
Eğitim Müdürlüğü
kuralları içeren personel politikası
İnsan kaynakları yönetimi,
gerektiğine ilişkin kadro çalışması
belirlenecektir.
idarenin amaç ve hedeflerinin
yapılmaktadır.
gerçekleşmesini sağlamaya
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
yönelik olmalıdır.
Görev değişikliklerinde ve yeni göreve
koordinatörlüğünde birimlerin talepleri
KOS
başlayan personele, Belediyeyi ve birimi
İnsan Kaynakları ve
doğrultusunda gerekli analizler yapılarak
3.1.2
tanıma ve bilgilenme amacı ile oryantasyon
Eğitim Müdürlüğü
insan kaynağı temini ve yönetimi
sürecine tabi tutulması sağlanacaktır.
faaliyetinde bulunulmaktadır.
İdarenin yönetici ve personeli
görevlerini etkin ve etkili bir
KOS
Personelin seminer, gezi ve fuarlara katılımı
Personelin seminer, gezi ve fuarlara
İnsan Kaynakları ve
şekilde yürütebilecek bilgi,
3.2.1
sağlanacaktır.
katılımı sağlanmaktadır.
Eğitim Müdürlüğü
deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
Birim yönetici ve personelin görevlerini
en iyi şekilde yürütebilmesi için gerekli
Çalışanların eğitime tabi tutularak
olan bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
İnsan Kaynakları ve
KOS3.3.1
alanlarında uzmanlaşmaları sağlanacaktır.
olmaları maksadıyla, görev alanları ile
Eğitim Müdürlüğü
ilgili toplantı, seminer, konferans vb.
Mesleki yeterliliğe önem
faaliyetler düzenlenmektedir.
verilmeli ve her görev için en
Birim yönetici ve personelin görevlerini
uygun personel seçilmelidir.
Her meslek grubu için mesleki yeterlilik
en iyi şekilde yürütebilmesi için gerekli
KOS
kriterleri oluşturularak birimlerin insan
olan bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
İnsan Kaynakları ve
3.3.2
kaynağı ihtiyacı belirlenecek ve personel
olmaları maksadıyla, görev alanları ile
Eğitim Müdürlüğü
temini veya görevlendirmesi sağlanacaktır.
ilgili toplantı, seminer, konferans vb.
faaliyetler düzenlenmektedir.
Kurumumuz personel seçimi ve
Personelin işe alınması ile
KOS
Kadro ihdas cetveline göre yapılanma
ilerlemesi durumlarında 657 sayılı Kanun İnsan Kaynakları ve
görevinde ilerleme ve
3.4.1
gözden geçirilecektir.
ve ilgili mevzuatlara uygun hareket
Eğitim Müdürlüğü
yükselmesinde liyakat ilkesine
etmektedir.
uyulmalı ve bireysel
performansı göz önünde
KOS
İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin politika
İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin
İnsan Kaynakları ve
bulundurulmalıdır.
3.4.2
ve prosedürler geliştirilecektir.
politika ve prosedürler geliştirilmektedir.
Eğitim Müdürlüğü
Her yıl ihtiyaç duyulan eğitimler analiz
KOS
Personelin alanlarına uygun eğitim
İnsan Kaynakları ve
Her görev için gerekli eğitim
edilerek yeni eğitim planı
3.5.1
programlarına gönderilmesi sağlanacaktır.
Eğitim Müdürlüğü
ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı
hazırlanmaktadır.
giderecek eğitim faaliyetleri
Eğitim kataloğuna göre yıllık eğitim
her yıl planlanarak yürütülmeli
KOS
Yıllık eğitim planı birimlere ve personele
programı hazırlanması ve uygulamanın İnsan Kaynakları ve
ve gerektiğinde
3.5.2
duyurulacaktır.
izlenmesine ilişkin prosedür geliştirilmesi
Eğitim Müdürlüğü
güncellenmelidir.
öngörülmüştür.
Personelin yeterliği ve performansını
Personelin yeterliliği ve
KOS
Yöneticilere personelin performans
İnsan Kaynakları ve
değerlendirme sistemi için program
performansı bağlı olduğu
3.6.1
değerlendirmesi eğitimi verilecektir.
Eğitim Müdürlüğü
hazırlanmaktadır.
yöneticisi tarafından en az
yılda bir kez değerlendirilmeli
Personelin yeterliliği ve performansı
Personel performans ölçme,
KOS
ve değerlendirme sonuçları
değerlendirilerek sonuçları personel ile
değerlendirme ve ödüllendirme amacıyla
Tüm birimler
3.6.2
personel ile görüşülmelidir.
görüşülecektir.
program hazırlanmaktadır.
Performans değerlendirmesine
Performans değerlendirmesine yönelik
göre performansı yetersiz
Personel performans değerlendirme
bir prosedür hazırlanacak ve ayrıca
KOS
bulunan personelin
kriterleri belirlenecek ve tüm personele
performansı yetersiz personelimiz için
Tüm birimler
3.7.1
performansını geliştirmeye
duyurulacaktır.
geliştirmeye yönelik eğitici – öğretici
yönelik önlemler alınmalı,
faaliyetler yürütülmektedir.
yüksek performans gösteren
KOS
5393/49.maddesi gereğince memur
Mevcut durum makul güvence sağladığı İnsan Kaynakları ve
personel için ödüllendirme
3.7.2
sayısının %10'u kadarı ödüllendirilecektir.
için işlem öngörülmemiştir.
Eğitim Müdürlüğü
mekanizmaları geliştirilmelidir.
Personel istihdamı, yer
Personel istihdamı, yer değiştirme, üst
Kurumumuz personel ilerlemesi ve yer
değiştirme, üst görevlere
göreve atanma, eğitim, performans
değiştirme durumlarında 657 sayılı
İnsan Kaynakları ve
KOS3.8.1
atanma, eğitim, performans
değerlendirilmesi, özlük hakları gibi hususlar
Kanun ve ilgili mevzuatlara uygun
Eğitim Müdürlüğü
değerlendirmesi, özlük hakları
yazılı hale getirilip personele duyurulacaktır.
hareket etmektedir.
gibi insan kaynakları
yönetimine ilişkin önemli
KOS
Personelin özlük hakları ile ilgili eğitim
İnsan Kaynakları ve
hususlar yazılı olarak
Konu ile ilgili eğitim planlanmaktadır.
3.8.2
verilecektir.
Eğitim Müdürlüğü
belirlenmiş olmalı ve personele
duyurulmalıdır.
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KOS4
KOS 4.1

KOS 4.2

KOS 4.3
KOS 4.4

KOS 4.5

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 sürecine bağlı hiyerarşi içinde evrak
İş akış süreçlerindeki imza ve
İş akış süreçlerindeki imza ve onay
KOS
imza ve onaylama yetkililerini düzenleyen
onay mercileri belirlenmeli ve
mercileri belirlenmiş olup personele
Bilgi İşlem
4.1.1
imza yönergesi belediyenin internet
personele duyurulmalıdır.
duyurulmuştur.
sayfasında yayınlanacaktır.
Yetki devirleri, üst yönetici
tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen
KOS
yetkinin sınırlarını gösterecek
4.2.1
şekilde yazılı olarak
belirlenmeli ve ilgililere
bildirilmelidir.
Yetki devri, devredilen yetkinin
KOS
önemi ile uyumlu olmalıdır.
4.3.1
Yetki devredilen personel
görevin gerektirdiği bilgi,
KOS
deneyim ve yeteneğe sahip
4.4.1
olmalıdır.
Yetki devredilen personel,
yetkinin kullanımına ilişkin
olarak belli dönemlerde yetki
KOS
devredene bilgi vermeli, yetki
4.5.1
devreden ise bu bilgiyi
aramalıdır.

2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart
Kod No
RDS5

RDS 5.1

RDS 5.2

RDS 5.3

RDS 5.4

RDS 5.5

RDS 5.6
RDS6

RDS 6.1

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri
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.
İdareler, misyon ve
Belediyemizin misyonu, vizyonu, temel
vizyonlarını oluşturmak,
Belediyemizin misyon ve vizyonların
değerleri ile stratejik amaç ve ölçülebilir
stratejik amaçlar ve ölçülebilir
oluşturulması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedeflerini ve bu sürecin izlenme ve
hedefler saptamak,
RDS
hedefler saptanması, performansların
Strateji Geliştirme
değerlendirilmesini katılımcı yöntemlerle
performanslarını ölçmek,
5.1.1
ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi
Müdürlüğü
hazırlanan 2020-2024 Stratejik Plan
izlemek ve değerlendirmek
amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan
Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih ve
amacıyla katılımcı yöntemlerle
hazırlanacaktır.
166 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
stratejik plan hazırlamalıdır.
İdareler, yürütecekleri
program, faaliyet ve projeleri
Birimlerin yürüteceği program, faaliyet ve
Belediyemizin 2020 Mali Yılı Performans
ile bunların kaynak ihtiyacını,
RDS
projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını,
Programı Belediye Meclisinin 10.10.2019
performans hedef ve
Tüm birimler
5.2.1
performans hedef ve göstergelerini içeren
tarih ve 167 sayılı kararı ile kabul
göstergelerini içeren
performans programı hazırlanacaktır.
edilmiştir.
performans programı
hazırlamalıdır.
İdareler, bütçelerini stratejik
Stratejik Plan ve Performansına uygun
planlarına ve performans
RDS
Birim bütçeleri stratejik plan ve performans
olarak 2020 Mali Yılı Analitik Bütçe
Tüm birimler
programlarına uygun olarak
5.3.1
programına uygun olarak hazırlanacaktır.
hazırlanmıştır.
hazırlamalıdır.
Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik
Üçer aylık dönemler halinde düzenlenen
İç Kontrol İzleme
RDS
plan ve performans programı ile belirlenen
birim faaliyet raporlarında performans
ve Yönlendirme
5.4.1
amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğü
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili
sonuçları incelenmektedir.
Kurulu
izlenecektir.
mevzuat, stratejik plan ve
performans programıyla
RDS
Faaliyet raporları üçer aylık dönemler
Birim Faaliyet raporları üçer aylık
Tüm birimler
belirlenen amaç ve hedeflere
5.4.2
halinde düzenlenmeye devam edilecektir.
dönemler halinde hazırlanmaktadır.
uygunluğunu sağlamalıdır.
Belediyemiz Stratejik Planlama Ekibine
RDS
Belediyelerde Stratejik Yönetim konulu
İnsan Kaynakları ve
18.06.2019 tarihinde Stratejik Plan ve
5.4.3
eğitim verilecektir.
Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Yönetim Eğitimi verilmiştir.
Yöneticiler, görev alanları
Kurumumuz özel hedeflerin
çerçevesinde idarenin
Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde
belirlenmesine yönelik çalışma stratejik
RDS
hedeflerine uygun özel
idarenin hedeflerine uygun birim hedefleri
plan ve performans programı ile
Tüm birimler
5.5.1
hedefler belirlemeli ve
belirleyip personeline duyuracaktır.
sınırlıdır. Özel hedeflere yönelik
personeline duyurmalıdır.
sistematik çalışmalara ihtiyaç vardır.
İdarenin ve birimlerinin
Birim hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir,
Kurumumuzun hedefleri vizyon ve
hedefleri, spesifik, ölçülebilir,
RDS5.6.1
ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması
misyonumuz çerçevesinde açık,
Tüm birimler
ulaşılabilir, ilgili ve süreli
sağlanacaktır.
anlaşılabilir ve ölçülebilirdir.
olmalıdır.
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.
Risk yönetimi Prosedürü gereğince
RDS
Birim amaç ve hedeflerine yönelik riskler
risklerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi
Tüm birimler
6.1.1
belirlenecektir.
ve izlenmesine yönelik uygulamalar
sürekli olarak yapılmaktadır.
İdareler, her yıl sistemli bir
Belediyenin amaç ve hedefleri stratejik
şekilde amaç ve hedeflerine
planlama döneminde belirlenmiş olup
yönelik riskleri belirlemelidir.
RDS
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
birimler tarafından gerçekleştirecek
İnsan Kaynakları ve
6.1.4
için risk yönetimi eğitimi alınacaktır.
faaliyetlere yönelik riskler yeni oluşacak
Eğitim Müdürlüğü
durumlara göre güncellenme işlemi takip
edilmektedir.
Kamu İç Kontrol Standardı ve
Genel Şartı

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler
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RDS 6.2

RDS 6.3

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

Risklere karşı alınacak
önlemler belirlenerek eylem
planları oluşturulmalıdır.

RDS
6.1.5

Risk odaklı eğitim yönergesi hazırlanacaktır.

RDS
6.2.1

Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel
etkileri analiz edilecektir.

RDS
6.2.2

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

RDS
6.3.1

Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek
eylem planları yeniden gözden geçirilecektir.

RDS
6.3.2

Kamu zararları tespit ve tahsili konulu eğitim

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Risklerin belirlenmesine yönelik Risk
Yönetimi Prosedürü yayınlanmış olup
süreç takip edilmektedir.

Tüm birimler

Risk Değerlendirme
Ekibi
Birimlerde risklere karşı alınacak
önlemler belirlenmiş ancak farkındalık
yerleşmemiştir.

Tüm birimler
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

3- KONTROL FAALİYETLERİ

Standart
Kod No
KFS7

KFS 7.1

KFS 7.2

KFS 7.3

KFS 7.4

KFS8

KFS 8.1

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve
uygulamalıdır.
Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol
strateji ve yöntemleri (düzenli gözden
geçirme, örnekleme yoluyla kontrol,
Faaliyetler ve riskleri için "Risk Yönetimi
KFS
karşılaştırma, onaylama, raporlama,
Prosedürü" hazırlanarak uygulamaya
Tüm birimler
7.1.1
koordinasyon, doğrulama, analiz etme,
konulmuştur.
yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme
Her bir faaliyet ve riskleri için
v.b.) belirlenecek ve uygulanacaktır.
uygun kontrol strateji ve
Faaliyet ve risklerin izlenmesi,
Her bir faaliyet ve riskleri için uygun
KFS
yöntemleri (düzenli gözden
karşılaştırılması, analizi ve raporlaması risk
kontrol strateji ve yöntemleri belirlenmiş
Tüm birimler
7.1.2
geçirme, örnekleme yoluyla
belirleme ekibince yapılacaktır.
ve uygulanmaktadır.
kontrol, karşılaştırma,
Birimler yapılan faaliyetlerle ilgili belirli
3 er aylık dönemler halinde hazırlanan
onaylama, raporlama,
KFS
periyotlarla raporlama sistemi
faaliyet raporlarında yapılan faaliyetler
Tüm birimler
koordinasyon, doğrulama,
7.1.3
geliştireceklerdir.
anlatılmaktadır.
analiz etme, yetkilendirme,
Risk eylem planında tespit edilen riskler için
Risk eylem planında öngörülen şekilde
gözetim, inceleme, izleme v.b.)
KFS
düzeltici-önleyici, yönlendirici, kontrol edici
risklere cevap verilmesi, gözden
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
İç-Dış tetkikçiler
7.1.4
uygun kontrol yöntemlerinin tespiti
geçirilmesi ve izlenmesine yönelik
yapılacaktır.
uygulamalar sürekli olarak yapılmaktadır.
Her birim faaliyet alanları ve riskler ile ilgili
Risk Yönetimi Prosedürü gereğince
önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici
risklere cevap verilmesi, gözden
KFS7.1.5
Tüm birimler
kontrol mekanizmaları oluşturarak bunların
geçirilmesi ve izlenmesine yönelik
uygulanmasını sağlayacaktır.
uygulamalar sürekli olarak yapılmaktadır.
Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi
Her bir proses için kontroller, gerekli
KFS
kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası
hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç
Tüm birimler
7.2.1
kontrolleri de kapsayacak şekilde
kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de
uygulanması sağlanacaktır.
kapsayacak şekilde uygulanmaktadır.
Birimlerin faaliyetlerine ilişkin uygulanan
Birimlerin faaliyetlerine ilişkin
kontrol yöntemleri Faaliyet Raporu
Kontroller, gerekli hallerde,
KFS
uygulanan kontrol yöntemleri yazılı şekilde
Hazırlama Prosedürü ile tanımlanmış
Tüm birimler
işlem öncesi kontrol, süreç
7.2.2
tanımlanacak ve ilgili birim personeline
olup kurum içi elektronik paylaşım
kontrolü ve işlem sonrası
duyurulacaktır.
sistemi ile personele duyurulmuştur.
kontrolleri de kapsamalıdır.
Ön mali kontrolü de kapsayan bir yönerge
KFS
Mali Hizmetler
yayımlanacaktır. Yönerge ekinde “Kontrol
Yönerge yayımlanmıştır.
7.2.3
Müdürlüğü
Listeleri” yer alacaktır.
KFS
Ön mali kontrol için gerekli personel
Mali Hizmetler
Görevlendirmeler yapılmıştır.
7.2.4
görevlendirmeleri yapılacaktır.
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel
KFS
Kamu Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden 3 Müdürlüğü, İmar ve
kontrolünü ve güvenliğini sağlayacak şekilde
Kontrol faaliyetleri, varlıkların
7.3.1
aylık mizan veri girişleri yapılmaktadır.
Şehircilik
uygulanacaktır.
dönemsel kontrolünü ve
Müdürlüğü
güvenliğinin sağlanmasını
Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında
kapsamalıdır.
KFS
Belbis sistemi üzerinden gerekli
Mali Hizmetler
varlıkların korunup gerekli kayıt ve işlemlerin
7.3.2
kontroller yapılmıştır.
Müdürlüğü
yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
Kontrol standartları ile ilgili aşamalar
Belirlenen kontrol yöntemi maliyetinin
KFS
tespit edilip, her bir aşama sonunda
beklenen faydayı aşmaması için
Tüm birimler
7.4.1
kontrol mekanizmasının çalıştırılması
fayda/maliyet analizi yapılacaktır.
Belirlenen kontrol yönteminin
maliyeti azaltacaktır.
maliyeti beklenen faydayı
Kontrol standartları ile ilgili aşamalar
aşmamalıdır.
KFS
Maliyetlendirme ve fayda maliyet analizi
tespit edilip, her bir aşama sonunda
İnsan Kaynakları ve
7.4.2
konulu eğitimler düzenlenecektir.
kontrol mekanizmasının çalıştırılması
Eğitim Müdürlüğü
maliyeti azaltacaktır.
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.
İdaremiz, faaliyetleri ile mali karar ve
KFS
Mali Hizmetler
işlemleri hakkında yazılı olan prosedürler
Ön mali kontrol yönergesi hazırlanmıştır.
İdareler, faaliyetleri ile mali
8.1.1
Müdürlüğü
geliştirilecektir.
karar ve işlemleri hakkında
yazılı prosedürler
Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin “Ön
KFS
Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin yazılı
Mali Hizmetler
belirlemelidir.
Mali Kontrol Görüş Formu (FRM.37)”
8.1.2
prosedürler geliştirilecektir.
Müdürlüğü
oluşturulmuştur
Kamu İç Kontrol Standardı ve
Genel Şartı

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler
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KFS 8.2

KFS 8.3

KFS9

KFS 9.1

KFS 9.2

KFS10
KFS 10.1

KFS 10.2

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

KFS
8.1.3

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

İş akış şemaları, hizmet rehberi şeklinde
bir araya getirilerek kalite yönetim
sisteminde tanımlanmış ve elektronik
ortamda personelin erişimine açılmıştır.

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü

KFS
8.2.1

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

KYS revizyon çalışmalarında
proseslerde anlatılmıştır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

KFS
8.2.2

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

Ön mali kontrolden geçen İhale dosyaları
için ön mali kontrol görüş yazısı
düzenlenmiştir.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

KFS
8.2.3

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

Prosedürler ve ilgili
Belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanların
Belirlenen prosedürler ve ilgili
dokümanlar, güncel, kapsamlı,
güncelliğini, mevzuata uygunluğunu,
dökümanların güncelliği, mevzuata
mevzuata uygun ve ilgili
KFS
Mali Hizmetler
anlaşılabilirliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak
uygunluğu, anlaşılabilirliği ve
personel tarafından
8.3.1
Müdürlüğü
üzere, ilgili dokümanlarını güncellemeye
ulaşılabilirliğini sağlamak üzere, ilgili
anlaşılabilir ve ulaşılabilir
devam edeceklerdir.
dokümanlar güncellenmektedir.
olmalıdır.
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.
Birimlerce yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve
işlemin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri
İdari yapıda mevzuata uygun bir şekilde
Her faaliyet veya mali karar ve
KFS9.1.1
Tüm birimler
için iş akış şemaları ve mevzuat
görevlendirmelerin yapıldığı görülmüştür
işlemin onaylanması,
doğrultusunda otokontrolü sağlayacak
uygulanması, kaydedilmesi ve
şekilde işlerin farklı kişiler tarafından
kontrolü görevleri farklı kişilere
yapılması sağlanacaktır.
verilmelidir.
Ön mali kontrol faaliyetini yürütenlerin
KFS
İlgili personel harcama süreçlerinde yer
Mali Hizmetler
harcama sürecinin hiçbir yerinde görev
9.1.2
almamaktadır.
Müdürlüğü
almaması sağlanacaktır.
Personel sayısının yetersizliği
nedeniyle görevler ayrılığı
Personel sayısının yetersizliği nedeniyle
ilkesinin tam olarak
Mali işlem süreçlerinde mevzuatta
KFS
görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak
uygulanamadığı idarelerin
öngörülen görevler ayrılığı hükümleri
Tüm birimler
9.2.1
uygulanamadığı durumlarda olabilecek
yöneticileri risklerin farkında
uygulanmaktadır.
riskler için gerekli tedbirler alınacaktır.
olmalı ve gerekli önlemleri
almalıdır.
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.

KFS
10.1.1

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

KFS
10.2.1

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

KFS
10.2.2
KFS
10.2.3

KFS11

KFS 11.1

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

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.
Mali işlemler ön mali kontrole tabi
tutulacaktır.

Personelin iş ve işlemlerinin kanun ve
mevzuatlar çerçevesinde yapıldığı
izlenmekte ve uygun talimatlar
verilmektedir.
Personelin iş ve işlemlerinin kanun ve
mevzuatlar çerçevesinde yapıldığı
izlenmekte ve uygun talimatlar
verilmektedir.
Yöneticiler sorumluluk alanlarındaki
işlerin süreçlerini sürekli olarak izlemekte
ve tespit ettikleri hata ve usulsüzlüklere
ilişkin olumsuzlukların giderilmesi için
bilgilendirme faaliyetleri ve hizmet içi
eğitimleri vermektedir.
Mali işlemler ön mali kontrole tabi
tutulmaktadır.

Tüm birimler

Tüm birimler

Tüm yöneticiler

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
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
11.1.1

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 alınacaktır.

Kurumumuzda faaliyetlerin sürekliliğini
olumsuz etkileyecek nedenlere karşı
gerekli önlemler alınmaktadır

Tüm birimler

KFS
11.1.2

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

EBYS geçiş sürecinde 20.12.2019
tarihinde birimlerde resmi yazışmalarda
görevliler ile yönetim kademesindeki
personele eğitimler verilmiştir.

Bilgi İşlem

KFS 11.2

Gerekli hallerde usulüne
uygun olarak vekil personel
görevlendirilmelidir.

KFS
11.2.1

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

Görevlendirilen personel mevzuata
uygun şekilde görevlendirilmektedir

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

KFS 11.3

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

KFS
11.3.1

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

Yönetici tarafından standart ve genel
şartın uygunluğu sağlanmaktadır.

Tüm birim
yöneticileri

KFS12

Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
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KFS 12.1

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

KFS
12.1.1

KFS
12.1.2

KFS 12.2

KFS 12.3

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

İdareler bilişim yönetişimini
sağlayacak mekanizmalar
geliştirmelidir.

KFS
12.2.1
KFS
12.2.2

Bilgi sisteminin sürekliliğini ve güvenilirliğini
sağlayacak kontroller yazılı olarak
belirlenecek ve uygulanacaktır.
Sayıştay'ın Bilgi Sistemleri Denetimi eğitimi
verilecektir.
Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara
erişim konusunda yetkilendirmeler
yapılması, hata ve usulsüzlüklerin
önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini
sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır.
Yazılım sistemine yapılan girişlerin,
sorgulamaların ve alınan çıktıların
raporlanması sağlanacaktır.

KFS12.3.1

Bilişim yönetişimini sağlayacak
mekanizmalar geliştirilecektir.

KFS
12.3.2

Belediyenin bilgi sistemleri envanteri
çıkarılacaktır.

Bilgi sisteminin sürekliliği ve
güvenilirliğini sağlayacak kontroller;
Bilişim Destek Prosesi, Bilişim Sistemleri
Geliştirme ve Güncelleme Prosesi ve
Bilişim Sistemleri Güvenliği Prosesi ile
yazılı olarak belirlenmiş ve gerekli
kontroller yapılmaktadır.

Bilgi İşlem

Eğitim yapılması planlanmıştır.

Bilgi İşlem

Gerekli yetkilendirmeler yapılmış, hata
ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla
tutulan log kayıtları tutulmaktadır.

Bilgi İşlem

Kurumsal yazılım sitemi olan BELBİS
üzerinde yapılan tüm işlemler için gerekli
raporlamalar alınmaktadır.
Bilişim yönetişimini güçlendirmek
amacıyla kurumsal yönetim bilgi sistemi
ve içerik yönetim sistemlerimizin
geliştirilmesi devam etmektedir.
Bilgi sistemleri envanteri çıkarılmış olup
güncelliği taşınır kayıt sistemi vasıtasıyla
takip edilmektedir.

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Standart
Kod No
BİS13

BİS 13.1

BİS 13.2

BİS 13.3

BİS 13.4

BİS 13.5

BİS 13.6

BİS 13.7

Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri
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.
Bilgi ve iletişim sistemi iyileştirme
Belediye içerisinde yatay ve dikey iç iletişim
çalışmaları yapılmaktadır. Kurumsal
BİS
ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir
internet sitesi ve e-posta hafıza alanı
Bilgi İşlem
13.1.1
bilgi ve iletişim sistemi iyileştirme çalışmaları
artırılıp yenilenmiştir. Telefonla iletişim
yapılacaktır.
ve
elektronik
yazışma
çalışmaları
devam
İdarelerde, yatay ve dikey iç
etmektedir.
iletişim ile dış iletişimi
kapsayan etkili ve sürekli bir
Kurum çalışanlarının kurumsal mail
Kurumsal mail adresleri oluşturulmuştur,
bilgi ve iletişim sistemi
BİS
adresleri, intranet portalı ile çalışanların
Portal çalışması yapılmış ve
Bilgi İşlem
olmalıdır.
13.1.2
kurumsal mail hesabının bütünleşik çalıştığı
uygulanmaktadır.
bir uygulama geliştirilecektir.
Kurumsal intranet portalı oluşturulacaktır.
Kurum duyuru ve haberlerinin
BİS
İntranet portalı üzerinde Kurumla ilgili tüm
yayınlanması için ortam planlaması
Bilgi İşlem
13.1.3
duyuru ve haberler yer alacaktır.
yapılmıştır.
Yöneticilerin ve personelin, görevlerini
Yöneticilerin ve personelin, görevlerini
yerine getirebilmeleri için gerekli ve
BİS
yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli
Yöneticiler ve personel,
yeterli bilgiye zamanında ulaşabileceği
13.2.1
bilgiye zamanında ulaşabileceği sistem
Bilgi İşlem
görevlerini yerine
yazılım ve donanım alt yapısı
geliştirilecektir.
getirebilmeleri için gerekli ve
oluşturulmuştur.
yeterli bilgiye zamanında
Mevzuat değişiklikleri konusunda
Personelin görevleri konusunda tabi
ulaşabilmelidir.
BİS
İnsan Kaynakları ve
yöneticilerin ve personelin yeterliliği için
olduğu mevzuata ulaşımının
13.2.2
Eğitim Müdürlüğü
eğitim planlaması yapılacaktır.
kolaylaştırılması gerekmektedir.
Bilgiler doğru, güvenilir, tam,
Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve
BİS
Mevcut durum yeterli değildir.
kullanışlı ve anlaşılabilir
anlaşılabilir olması için Veri Güncelleme
Bilgi İşlem
13.3.1
İyileştirmeler devam edecektir.
olmalıdır.
Yönergesi hazırlanacaktır.
Bütçenin hazırlanması ve uygulanması
Yöneticiler ve ilgili personel,
Yöneticilerin ve ilgili personelin, performans
ile kaynak kullanımına ilişkin bilgilere
performans programı ve
programı ve bütçenin uygulanması ile
zamanında erişebilmesi için yazılım
bütçenin uygulanması ile
BİS
kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere
programı geliştirilmiştir. Ancak
Bilgi İşlem
kaynak kullanımına ilişkin
13.4.1
zamanında erişebilmesi için yazılım
performans programının hazırlanması ve
diğer bilgilere zamanında
programı geliştirilecektir.
faaliyetlerin izlenmesine yönelik yazılım
erişebilmelidir.
çalışmaları henüz tamamlanamamıştır.
Yönetim bilgi sistemi üzerinde
Yönetim bilgi sistemi,
geliştirmeler Türkiye Belediyeler Birliği ile
yönetimin ihtiyaç duyduğu
koordineli bir şekilde sürdürülmektedir.
Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmasında
gerekli bilgileri ve raporları
BİS
E-Belediye sistemine geçiş sonrası
yazılım ekibi ile birimler arasında
Bilgi İşlem
üretebilecek ve analiz yapma
13.5.1
yönetimin ihtiyaç duyacağı bilgilerin ve
koordinasyonu sağlanacaktır.
imkanı sunacak şekilde
raporların analiz yapmaya imkan verecek
tasarlanmalıdır.
şekilde tasarlanması için İçişleri
Bakanlığı ile koordineli çalışılacaktır.
Yöneticiler, idarenin misyon,
vizyon ve amaçları
İdarenin misyon, vizyon ve amaçları
Personelin görevleri konusunda tabi
çerçevesinde beklentilerini
BİS
çerçevesinde beklentilerini görev ve
olduğu mevzuata ulaşımının
Tüm birimler
görev ve sorumlulukları
13.6.1
sorumlulukları kapsamında personeli
kolaylaştırılması gerekmektedir.
kapsamında personele
bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
bildirmelidir.
İdarenin yatay ve dikey iletişim
Birimde yatay ve dikey iletişim sisteminin
sistemi personelin
Personelin değerlendirme ve önerilerinin
BİS
personelin değerlendirme, öneri ve
değerlendirme, öneri ve
alınmasına yönelik sistematik bir sürecin
Tüm birimler
13.7.1
sorunlarını iletebilmeleri için öneri/şikayet
sorunlarını iletebilmelerini
geliştirilmesi gerekmektedir.
kutusu, anket ve yüz yüze görüşmeyi
sağlamalıdır.
Kamu İç Kontrol Standardı ve
Genel Şartı

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler
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sağlayacak iletişim kanalları açık
tutulacaktır.
BİS14

BİS 14.1

BİS 14.2

BİS 14.3

Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
İdareler, her yıl, amaçları,
hedefleri, stratejileri, varlıkları,
yükümlülükleri ve performans
programlarını kamuoyuna
açıklamalıdır.
İdareler, bütçelerinin ilk altı
aylık uygulama sonuçları,
ikinci altı aya ilişkin beklentiler
ve hedefler ile faaliyetlerini
kamuoyuna açıklamalıdır.
Faaliyet sonuçları ve
değerlendirmeler idare faaliyet
raporunda gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.

BİS
14.1.1

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

Stratejik Plan, Performans Programı ve
Faaliyet Raporlarının internet sitemizden
duyurulmaktadır.

BİS
14.2.1

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

BİS14.3.1

Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri idare
faaliyet raporunda gösterilecek ve
duyurulacaktır.

Belediye bütçesinin ilk altı aylık
uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ait
beklentileri, hedefleri ve faaliyetleri
internet sitesinde yayımlanarak
kamuoyuna duyurulmuştur.
Faaliyet Raporları mevzuatın öngördüğü
sürede hazırlanmakta ve Belediye
Meclisi'nde görüşüldükten sonra
kurumsal internet sitesinde
yayımlanmaktadır.

BİS
14.4.1

BİS 14.4

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

BİS
14.4.2

BİS
14.4.3

BİS 15.1

BİS 15.2

BİS 15.3

BİS 15.4

BİS 15.5

BİS 15.6

BİS16

BİS 16.1

BİS 16.2

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Bilgi İşlem

İdare içinde yatay ve dikey raporlama ağı
yazılı olarak belirlenmektedir.

Bilgi İşlem

Birim ve personel, görevleri ve
faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken
raporlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir

Tüm birimler

Raporların amacına ulaşıp
ulaşmadığının değerlendirmesi
yapılmıştır.

Bilgi İşlem

Birim ve personel, görevleri ve
İnsan Kaynakları ve
faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken
Eğitim Müdürlüğü
raporlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir
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,
Kayıt ve dosyalama sisteminin gelen ve
elektronik ortamdakiler dahil,
BİS
giden evrak ile idare içi haberleşmeyi
Gerekli çalışmalar yapılarak EBYS
Yazı İşleri
gelen ve giden evrak ile idare
15.1.1
kapsayacak şekilde EBYS yazılım sistemi
sistemi kullanılacaktır
Müdürlüğü
içi haberleşmeyi kapsamalıdır.
kurulacaktır.
Kayıt ve dosyalama sistemi
Kayıt ve dosyalama sisteminin kapsamlı ve
kapsamlı ve güncel olmalı,
BİS
güncel olması, yönetici ve personel
EBYS Gecildiğinde kayıtlar izlenebilir ve
Yazı İşleri
yönetici ve personel tarafından
15.2.1
tarafından ulaşılabilir ve izlenebilirliği
ulaşılabilir hale gelecek
Müdürlüğü
ulaşılabilir ve izlenebilir
sağlanacaktır.
olmalıdır.
Kayıt ve dosyalama sistemi,
Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin
BELBİS ve EBYS sistemiyle kayıt ve
BİS
kişisel verilerin güvenliğini ve
güvenliği ve korunmasını sağlayacak şekilde dosyalama sistemimiz ihtiyaçlara cevap
Tüm birimler
15.3.1
korunmasını sağlamalıdır.
yapılandırılacaktır.
vermektedir.
Kayıt ve dosyalama sistemi BELBİS ve
Kayıt ve dosyalama sistemi
BİS
Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş
EBYS ile tüm personelin kendi kullanıcı
belirlenmiş standartlara uygun
Tüm birimler
15.4.1
standartlara uygun olarak yapılacaktır.
adı ve şifresiyle ulaşabildiği şekilde
olmalıdır.
kurulmuş ve gerekli eğitimler verilmiştir.
Gelen ve giden evrak
zamanında kaydedilmeli,
Gelen ve giden evrak zamanında
Gelen ve Giden evraklar zamanında
standartlara uygun bir şekilde
BİS
kaydedilecek, standartlara uygun bir şekilde
Yazı İşleri
kayda alınarak arşiv yönetmeliğine göre
sınıflandırılmalı ve arşiv
15.5.1
sınıflandırılacak ve arşiv sistemine uygun
Müdürlüğü
arşivlenmektedir
sistemine uygun olarak
olarak muhafaza edilecektir.
muhafaza edilmelidir.
İdarenin iş ve işlemlerinin
kaydı, sınıflandırılması,
İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı,
korunması ve erişimini de
sınıflandırılması, korunması ve erişimini de
BİS
Genel arşiv çalışmaları devam
Yazı İşleri
kapsayan, belirlenmiş
kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun
15.6.1
etmektedir
Müdürlüğü
standartlara uygun arşiv ve
arşiv ve dokümantasyon sistemi
dokümantasyon sistemi
oluşturulacaktır.
oluşturulmalıdır.
16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler
oluşturmalıdır.
Etik Kurul - İnsan
Kaynakları ve
BİS
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim
Eğitim Müdürlüğü 16.1.1
yöntemleri belirlenecektir.
Hukuk İşleri
Hata, usulsüzlük ve
Müdürlüğü
yolsuzlukların bildirim
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
yöntemleri belirlenmeli ve
bildirim yöntemleri hakkında personel
duyurulmalıdır.
BİS
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim
ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmemiştir.
İnsan Kaynakları ve
16.1.2
yöntemlerinin duyurulması
Hizmet içi eğitimlerde bu konuda
Eğitim Müdürlüğü
bilgilendirme yapılacağından ayrıca bir
eylem öngörülmemiştir.
Bidirilen herhangi bir hata,usulsüzlük ve
Yöneticiler, bildirilen hata,
Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve
yolsuzluk olduğunda mevzuatla
usulsüzlük ve yolsuzluklar
BİS
yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi
belirlenen usuller çerçevesinde
Tüm birimler
hakkında yeterli incelemeyi
16.2.1
yapacaklardır.
değerlendirilip görevli personele
yapmalıdır.
bildirilerek işlem yapılmaktadır.
BİS
14.4.4

BİS15

Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde
yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak
belirlenecektir
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile
ilgili hazırlamaları gereken raporları
kapsayan iş takvimi oluşturulup personel
bilgilendirilecektir.
Raporların amacına ulaşıp ulaşmadığı ve
düzeltilmesi gereken hususların olup
olmadığının anlaşılabilmesi için raporları
kullanan kişi ya da birimlerin periyodik
olarak değerlendirmelerine başvurulacaktır.

Bilgi İşlem

Birim ve İdare Faaliyet Raporunun
Hazırlanması Eğitimi verilecektir.
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BİS 16.3

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

BİS
16.3.1

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

Bu tür bilgileri ileten personele haksız ve
ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır.

Tüm birimler

Yapılan Faaliyet

Sorumlu Birim
veyaÇalışma
grubu üyeleri

İS
17.1.1

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

İç kontrol sisteminin işleyişi birim
yöneticileri tarafından sahiplenildiğinin ve
izlendiğinin anlaşılması açısında 6 aylık
periyotlar halinde sistem "İç Kontrol Soru
Formları" ile alınmakta ve
değerlendirilmektedir.

İzleme ve
Yönlendirme Kurulu

İS
17.2.1

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

Uyum Eylem Planı ile oluşturulan iç
kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğine
ilişkin izleme ve kontrol yöntemleri
yönerge içinde belirlenmiştir.

İzleme ve
Yönlendirme Kurulu

İS
17.3.1

İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm birim
yöneticilerinin katılımları sağlanacaktır.

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

İzleme ve
Yönlendirme Kurulu

İS
17.4.1

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

İç kontrolün değerlendirilmesinde İZ EK1 İç Kontrol Sistemi Soru Formu
kullanılmıştır.

İzleme ve
Yönlendirme Kurulu

İS
17.5.1

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

Belediyemizde iç kontrol sisteminin
işleyişine yönelik gelişimin yüksek
seviyede olduğu, iç kontrol
mekanizmanlarının benimsendiği yapılan
değerlendirmelerden anlaşılmaktadır.

İzleme ve
Yönlendirme Kurulu

5- İZLEME

StandartKod
No
İS17

İS 17.1

İS 17.2

İS 17.3

İS 17.4

İS 17.5

İS18

İS 18.1

İS 18.2

Kamu İç Kontrol Standardı ve
Genel Şartı

EylemKod
No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İç kontrol sistemi, sürekli
izleme veya özel bir
değerlendirme yapma veya bu
iki yöntem birlikte kullanılarak
değerlendirilmelidir.
İç kontrolün eksik yönleri ile
uygun olmayan kontrol
yöntemlerinin belirlenmesi,
bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması
konusunda süreç ve yöntem
belirlenmelidir.
İç kontrolün
değerlendirilmesine idarenin
birimlerinin katılımı
sağlanmalıdır.
İç kontrolün
değerlendirilmesinde,
yöneticilerin görüşleri, kişi
ve/veya idarelerin talep ve
şikâyetleri ile iç ve dış denetim
sonucunda düzenlenen
raporlar dikkate alınmalıdır.
İç kontrolün değerlendirilmesi
sonucunda alınması gereken
önlemler belirlenmeli ve bir
eylem planı çerçevesinde
uygulanmalıdır.

İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İç denetim faaliyeti İç Denetim
Koordinasyon Kurulu
tarafından belirlenen
standartlara uygun bir şekilde
yürütülmelidir.
İç denetim sonucunda idare
tarafından alınması gerekli
görülen önlemleri içeren eylem
planı hazırlanmalı,
uygulanmalı ve izlenmelidir.

İS
18.1.1

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

Kurumumuzda iç denetçi
bulunmamaktadır.

İç denetçi

İS
18.2.1

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

Kurumumuzda iç denetçi
bulunmamaktadır.

İç denetçi
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- Birimin Amaç ve Hedefleri
1- Performans Hedefleri
Müdürlüğümüzün genel amacı; kurumsal verimliliği ve kaliteyi artırarak, ilgili birimlerle
koordinasyon içerisinde projelerin uygulama noktasına getirilmesini sağlamak, görev alanında
Belediyenin Müdürlükleri arasında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemektir. Ayrıca Belediyenin görev
alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, belediyenin stratejik plan ve performans programının
hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmektir. Bu
amaçlar doğrultusunda ise belediyenin kurumsal yapısının, işleyişinin ve hizmetlerinin sürekli
iyileştirilmesi, faaliyetlerin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek mali
kaynakların verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.
PH
No

1
18

20

Performans Hedefi
Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve
dokümantasyonda standardizasyona
gitmek
KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme
sistemini geliştirmek

İç kontrol sistemi standartlarını
uygulamak ve geliştirmek

Faaliyet / Ekonomik Kodu

TSE EN ISO 9000 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki
Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması
YGG toplantısı düzenlenmesi
İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi verilmesi
ve bilinçlendirilmesi için gerekli görülen eğitimlerin yapılması (KOS 1.1.1)
İç kontrol konusunda temel ve gerekli bilgilerin, eylem planının ve benzeri bilgilerin
yer alacağı "iç kontrol" kitapçığı yayınlanarak tüm birimlere dağıtımının sağlanması
(KOS 1.1.2)
İç kontrol sisteminin uygulanmasının üst yönetim tarafından izleme ve
değerlendirmenin yapılabilmesi için birim yöneticilerinin personeline örnek olmaları
hususunda birimler arası bilgi paylaşımı ve değerlendirme toplantıları yapılması
(KOS 1.2)
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde birim
faaliyet raporlarının hazırlanması (KOS 1.4)
Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilirliğinin Kesin
Hesap ve Denetim Raporlarıyla uygunluğunun sağlanması (KOS 1.6)
İdarenin misyonunun personel tarafından benimsenmesi için duyuru yapılması
(KOS 2.1)
Birimde hassas görevler tanımlanarak prosedürler oluşturulması ve personele
duyurulması (KOS 2.6)
Personelin yeterliliği ve performansının değerlendirilerek sonuçlarının personel ile
görüşülmesi (KOS 3.6)
Belediyemizin misyon ve vizyonların oluşturulması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptanması, performansların ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi
amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlanması (RDS 5.1)
Brirmlerin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlaması
(RDS 5.2)
Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programı ile
belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğünün izlenmesi (RDS 5.4)
Yöneticilerin, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun birim hedefleri
belirleyip personeline duyurması (RDS 5.5)
İdare faaliyetlerinin mali karar ve işlemleri hakkında yazılı olan prosedürlerin
geliştirilmesi (KFS 8.1)
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanmasının, uygulanmasının,
kaydedilmesinin ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilmesi (KFS 9.1)
Belediye bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının ve ikinci altı aya ait
beklentilerinin, hedeflerinin ve faaliyetlerinin internet sitesinde yayımlanarak
kamuoyuna duyurulması (BİS 14.2)
Faaliyet sonuçları ve değerlendirmelerin idare faaliyet raporunda gösterilmesi ve
duyurulması (BİS 14.3)
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Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile ilgili hazırlamaları gereken raporları
kapsayan iş takvimi oluşturulup personelin bilgilendirilmesi (BİS 14.4.2)
Yöneticilerin, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi
yapması (BİS 16.2)
İç kontrol sisteminin İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından altı aylık periyodlarla
değerlendirilip raporların hazırlanarak üst yöneticiye sunulması (İS 17.1)
Yazılımın test edilerek belirlenen eksiklerin yazılım birimine geri bildirilmesi
32
35
45
48
50
62
69
72
73
76
80
81
82
83
85
114
123

İlçedeki taşınmazları tespit ederek kayıt
altına almak ve günceliğini takip etmek
Personelin çalışma ortamlarında iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli
önlemleri almak
Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazları
kayıt altına almak ve değer tespitlerini
yapmak/yaptırmak
Muhasebe sisteminde belediye
taşınmazlarının kayıt ve takibini yapmak
Taşınır Kayıt/Kontrol Görevlilerini
belirlemek
Taşınmaz tarama çalışmaları yapmak
Kira gelirlerini artıracak çalışmalar
yapmak
Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna
göre işlem yapmak
Vergi dönemlerinde belediyede
vatandaşların beklememesi için tahsilatı
kolaylaştıran tedbirler almak
Şartlı, şartsız bağışları değerlendirmek
Stratejik Plan ve Performans
Programının izleme ve değerlendirme
süreçlerini takip etmek
Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere
rehberlik etmek
Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı
yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri
düzenlemek
Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir
kurallar oluşturmak
Kurum öneri sistemini geliştirmek
İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler
almak
Restorasyonu tamamlanan yapıların
etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak

Taşınmaz taraması yapılması
İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi
Tespit ve değerlendirmelerin yapılması
Kayıtların takibi ve koordinasyonunun yapılması
Görevlendirme yapılması
Taşınmaz taraması yapılması
Belediye taşınmazlarından kiraya verilebileceklerin tespit edilerek ihaleye
çıkarılması
Ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi
Geçici vezne kurulması
Bağışın kabul edilmesi
BELBİS yazılım sisteminde bilgisayar programı yaptırılması
Birimlere rehberlik edilmesi
Eğitim toplantısı yapılması
Uygulanan kuralların personele duyurulması
Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması
İşgaliye bedelilin tahakkukunun yapılması
Restorasyonu tamamlanan yapıların işletmeye açılması için Talas İmar A.Ş.'ye
tahsis edilmesi
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2- Kalite Hedefleri
Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şefliği

4

5

Proses Adı

Proses Hedefleri

Performans/İzleme Göstergeleri

İç Tetkik Prosesi

PS.004

Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi

3

PS.001

2

Proses No

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şefliği

Kalite Yönetim
Sistemini
Geliştirmek ve
Sürekliliğini
Sağlamak

Kalite Yönetim
Sistemini
Geliştirmek ve
uygulamadaki
aksayan yönlerini
tespit etmek

6

7

Önceki
Hedef
Dönem
Yönü
Gerçekleşme
(A/Y/İ)
Düzeyi

8

Hedef
Düzey

9

10

Gerçekleşme Gerçekleşme
Düzeyi
Oranı %

11

12

Sapma
Performans
Oranı
Düzeyi
%

YGG Toplantılarında alınan kararların
gerçekleştirme oranı %
(Kararlara ilişkin gerçekleştirilen faaliyet
sayısı / İyileştirmelere Yönelik Karar Sayısı)

Y

100

-

-

-

Kalite hedefleri gerçekleştirme oranı %
(Gerçekleşme düzeyi / Hedeflenen düzey)

Y

100

-

-

-

YGG Toplantı sayısı (adet)

I

1

-

-

-

YGG toplantılarında iyileştirmeye yönelik
alınan karar sayısı (adet)

I

1

-

-

-

-

-

-

KYS'nin iyileştirilmesine yönelik alınan
kararlara ilişkin gerçekleştirilen faaliyet
sayısı (adet)
İç Tetkik Planına uygunluk oranı %
(Belirlenen tarih aralığında gerçekleştirilen
tetkik sayısı / Tetkik edilecek toplam birim
sayısı)
İç Tetkik Planı gerçekleştirme başarısı %
(İç tetkik yapılan birim sayısı / İç tetkik
yapılması planlanan birim sayısı)
Takip tetkiklerinin belirlenen zamanda
(ortalama (+- 5 günlük kabul edilebilir sapma
süresi içinde) tamamlanma oranı %
(Belirlenen zamanda gerçekleştirilen takip
tetkiki sayısı / Takip tetkiki yapılacak toplam
birim sayısı)
Tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirme
oranı %
(Gerçekleştirilen düzeltici faaliyet sayısı /
Tespit edilen uygunsuzluk sayısı)

I

1

1

1

Y

100

100

100

100

0

ÇOK İYİ

Y

100

100

100

100

0

ÇOK İYİ

Y

95,83

100

100

100

0

ÇOK İYİ

Y

100

100

100

100

0

ÇOK İYİ

Gerçekleştirilen iç tetkik sayısı (adet)

I

2

2

1

-

-

-

İç tetkik yapılması planlanan birim sayısı
(adet)

I

24

21

21

-

-

-

Belirlenen opsiyon zamanında (+- 5 gün
içinde) gerçekleştirilen takip tetkiki sayısı
(adet)

I

10

4

4

-

-

-

Takip tetkiki yapılan toplam birim sayısı (adet)

I

9

0

5

-

-

-

Tespit edilen uygunsuzluk sayısı (adet)

I

10

1

6

-

-

-

Açılan düzeltici faaliyet sayısı (adet)

I

0

1

0

-

-

-

Kapatılan düzeltici faaliyet sayısı (adet)

I

1

0

-

-

-
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Kurum / birim personelinin iç tetkik
faaliyetlerine katılma oranı %
(Tetkik sırasında görüşülen personel sayısı /
Toplam personel sayısı)

Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi
Stratejik Planlama Prosesi
Faaliyet Raporu Hazırlama Prosesi İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Prosesi
Performans Programı
Hazırlama Prosesi

PS.071

PS.070

PS.069

PS.068

PS.018

Kurumda Kalite
Kültürünün ve
Bilincinin
Tetkik sırasında görüşülen personel sayısı
Yaygınlaştırılmasını (adet)
Sağlamak

Kalite Yönetim
Sistemini
Geliştirmek ve
Kurumun/Birimin
Performansını
Artırmak Amacıyla
Proseslerin
Uygunluğunu,
Yeterliliğini ve
Etkinliğini Sürekli
İyileştirmek

Kurumsal
kaynakların ve
kabiliyetlerin
Belediyenin vizyonu
doğrultusunda
kullanılarak
belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşmak

10,00

I

12,20

81

-19

İYİ

60

61

-

-

-

499

500

-

-

-

0,05

13,00

26000

25900

ÇOK İYİ

75

88

-

-

-

I

Performans hedeflerinin gerçekleşme
düzeyindeki iyileşme oranı %
(Performans hedeflerinin cari dönem
gerçekleşme yüzdesi - Önceki dönem
gerçekleşme yüzdesi)

Y

Performans hedeflerinin ortalama
gerçekleşme oranı (%)

I

Kalite hedeflerinin gerçekleşme düzeyindeki
iyileşme oranı %
(Kalite hedeflerinin cari dönem gerçekleşme
yüzdesi - Önceki dönem gerçekleşme yüzdesi)

Y

100

-

-

-

Kalite hedeflerinin ortalama gerçekleşme
oranı (%)

I

100

-

-

-

Stratejik plandaki faaliyetlere uygunluk oranı
(%)
(Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı /
Hedeflenen toplam faaliyet sayısı)

Y

84,82

93,48

-

-

-

Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı (adet)

I

324

330

-

-

-

I

382

353

-

-

-

Y

48,08

65

-

-

-

İ

91,23

95

95

104

4

-

İ

90

91,23

101

1

-

İ

97,56

90

92

-8

-

İ

80

97,56

122

22

-

Y

%71,43

%78,57

91,42%

116

16

ÇOK İYİ

I

34

35

54

-

-

I

16

20

10

-

-

Y

%65,52

%62,96

%62,96

100

0

ÇOK İYİ

I

19

17

17

-

-

-

I

29

27

27

-

-

-

Kaynak Dağılım Oranı %
(Performans Hedefleri Maliyeti / Toplam
Bütçe)

I

%58,83

%60,06

%54,89

-

-

-

Performans Hedefleri Maliyeti (TL)

I

57.652.300

58.558.350

47.497.300

-

-

-

Toplam Bütçe (TL)

I

98.000.000

97.500.000

86.526.614

-

-

-

32

494

15,00

Toplam personel sayısı (adet)

Hedeflenen toplam faaliyet sayısı (adet)
Stratejik amaçların ortalama gerçekleşme
oranı (Birikimli %)
Stratejik planlamanın dördüncü yılındaki
ortalama gerçekleşme oranı (%)
Stratejik planlamanın üçüncü yılındaki
ortalama gerçekleşme oranı (%)
Stratejik planlamanın ikinci yılındaki ortalama
gerçekleşme oranı (%)
Stratejik planlamanın ilk yılındaki ortalama
gerçekleşme oranı (%)
İç kontrol sistemi İç kontrol sisteminin idaredeki gelişim
ve işleyişinin
seviyesi (%)
((Soru formundaki EVET cevabı sayısı +
yönetici ve
GELİŞMEKTE cevabı sayısı) / Toplam soru
personel
tarafından
sayısı)
sahiplenilmesini İç kontrol soru formundaki EVET cevabı sayısı
sağlamak, standart (adet)
şartlarını kurumda
uygulamak ve
İç kontrol soru formundaki GELİŞMEKTE cevabı
gelişmişlik düzeyini sayısı (adet)
artırmak
Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince Kabul
Oranı (%)
Belediyenin
(Kabul oyu sayısı / Toplam meclis üyesi
faaliyetlerinin
Sayısı)
Belediye Meclisince Faaliyet Raporunun kabulü yönünde oy
onaylanmasını
kullanan üye sayısı (kişi)
sağlamak
Faaliyet Raporunun görüşüldüğü meclis
toplantısına katılan toplam üye sayısı (kişi)
Kaynakların
stratejik plana
uygun, etkin,
ekonomik
kullanımını
sağlamak

Y

74,95
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Bütçe dışı kaynak ihtiyacı %
(Performansa dayalı toplam bütçe dışı kaynak
ihtiyacı / Faaliyetlere ilişkin toplam kaynak
ihtiyacı)
Performansa dayalı toplam bütçe dışı kaynak
ihtiyacı (TL)
Kurum
faaliyetlerinin
stratejik amaç ve
hedefler
doğrultusunda
yürütülmesini
sağlamak

Faaliyetlere ilişkin
performans
sonuçlarını
değerlendirmek ve
hedeflerdeki
sapmaları tespit
etmek

I

%0,81

%0,00

-

-

-

I

465.000

0

-

-

-

Faaliyetlere ilişkin toplam kaynak ihtiyacı (TL)

I

57.187.300

58.558.350

-

-

-

Performans hedeflerinin gerçekleşme oranı %
(Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı /
Hedeflenen toplam faaliyet sayısı)

Y

%84,82

%100,00

%95,08

95

-5

ÇOK İYİ

Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı (adet)

I

324

353

116

-

-

-

Hedeflenen toplam faaliyet sayısı (adet)

I

382

353

122

-

-

-

Y

91,23

100

95

95

-5

ÇOK İYİ

A

-8,77

0

-

-

-

95

-5

ÇOK İYİ

Performans hedefleri ortalama gerçekleşme
oranı (%)
Performans hedefleri ortalama sapma oranı
(%)
Her bir faaliyetin gerçekleşme oranı (%)

Y

Tüm faaliyetlerin her birinin gerçekleşme
oranları toplamı

I

29560

35300

-

-

-

Her bir faaliyetin sapma oranları toplamı

I

8640

0

-

-

-

Toplam faaliyet sayısı (adet)

I

382

353

-

-

-

100

95

122

Bütçe ve Muhasebe Şefliği
5

6

7

8

9

10

11

12

Performans/İzleme Göstergeleri

Hedef
Yönü
(A/Y/İ)

Önceki
Dönem
Gerçekleşme
Düzeyi

Hedef
Düzey

Gerçekleş
me Düzeyi

Gerçekleş
me Oranı
%

Sapma
Oranı %

Performa
ns Düzeyi

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)

Y
Y

98
86

101
88

101
88

1
-12

ÇOK İYİ
İYİ

Gerçekleşen Gider Bütçesi (TL)

İ

91.719.551

-100

-

Tahmini Gider Bütçesi (TL)

İ

97.500.000

98
90
98.000.00
0
98.000.00
0

-

-

-

İ

9.465.381

-

-

-

İ

95.780.742

104

4

-

İ

97.500.000

99.232.914
98.000.00
0
% 79,00

101

1

-

93

-7

ÇOK İYİ

Proses
Hedefleri

Proses Adı

PS
.01
3

4

Mali kaynakları etkin bir şekilde
yöneterek gelir-gider dengesini
optimize etmek

3

Bütçe ve Kesin Hesap Prosesi

2

Proses No

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bütçe ve Muhasebe Şefliği

Öncekli Yıldan Devreden Ödenek/Gider Bütçesi
(TL)
Gerçekleşen Gelir Bütçesi (TL)
Tahmini Gelir Bütçesi (TL)
Tebligat oranı %
Mükellef adresine ulaştırılan tebligat sayısı
(adet)
Yıllık gönderilen tebligat sayısı (adet)
Teslimat/Tahsilat (%)
İptal edilen makbuz sayısı (adet)
Teslimat sırasında kasa sayım noksanı/fazlalığı
çıkması (TL)

Y

% 78,00

İ

3.636

3.926

108

8

-

İ

4.619
100
546

4.981
100
453

108
100
101

8
0
1

ÇOK İYİ
ÇOK İYİ

-

-

-

On-line yapılan tahsilat oranının artırılması (%)

Y

12,23

102

2

ÇOK İYİ

İnternet üzerinden yapılan tahsilat tutarı (TL)

İ

3.810.111,00

4.172.326,0
5

110

10

-

Posta çeki hesabından yapılan tahsilat oranının
azaltılması (%)

A

0,18

0,25

109

9

ÇOK İYİ

On Line
Tahsilat
Prosesi
Mükellefle
rimize iş
ve
işlemlerin
de kolaylık
sağlamak

Belediye
alacaklarını
n tahsilatını
yapmak

Tebligat
Prosesi
İhbarnamel
erin ve
ödeme
emirlerinin
mükellefe
tebliğ
edilmesi

PS
.0
79
PS
.0
95

Posta Çeki ile
Tahsilat Prosesi

PS
.0
78

Vezne
Prosesi

PS
.01
9

Mükelleflerimize iş ve
işlemlerinde kolaylık
sağlamak

Y
A

% 85,00

86.526.614

100
450

İ

33

12

10

0,23
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PS
.0
96

PS
.0
72

Taşınır
Konsolidasyon
Prosesi
Taşınmaz Kiralama ve Satış
İhalesi Prosesi
Ödeme Prosesi

PS
.0
08

Taşınır hesaplarının muhasebe kayıtlarına
Taşınır hesapları ile
uygunluk oranı (%)
muhasebe kayıtlarının
(Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı
uyumunun sağlanması
Cetveli toplamı /Muhasebe kayıtları toplamı)

Belediye
taşınmazlarını
değerlendirmek

Kurum, firma ve
kişilere ödemeleri
gerçekleştirmek.

İdarenin mali karar ve
işlemleri öncesinde
mevzuat hükümlerine
uygunluğu ile
kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli
bir şekilde
kullanılmasını
sağlamak

Ön Mali Kontrol Prosesi

PS
.0
97

Y

90

95

95

100

0

ÇOK İYİ

Y

99

99

61,00

62

-38

ZAYIF

İ
İ

112
5

92
12

82
240

-18
140

-

İ

42

23

55

-45

-

A

40

40

40

100

0

ÇOK İYİ

Y

89

90

90

100

0

ÇOK İYİ

102/103 kodlu hesap alacak toplamı (TL)

İ

147.357.236

65

-35

-

160/161/162/300/320/330/333/360/361/362
/363/368 kodlu hesapların borç toplamı (TL)

İ

73

-27

-

100

0

ÇOK İYİ

-

-

-

87

-13

-

Kira İhalesi Gerçekleşme Oranı (%)
(Kiraya Verilen Taşınmaz Sayısı / Kiraya
Çıkarılan Taşınmaz Sayısı)
Kiraya Verilen Taşınmaz Sayısı (adet)
Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı (adet)
Satış İhalesi Gerçekleşme Oranı (%)
(Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı / Satışa
Çıkarılan Taşınmaz Sayısı)
Ödeme gün sayısı (ortalama/gün)(Ödeme tarihi Fatura/İşlem tarihi)
Yapılan ödeme oranı (%)
(Ödeme Tutarı / Tahakkuk Tutarı)

Ön mali kontrol yapılan işlem oranı (%)
Ön mali kontrol raporu düzenlenen/onayı yapılan
harcama toplamı (TL)
Doğalgaz, Elektrik ve Haberleşme gibi giderler
hariç harcamalar toplamı (TL)

95.401.728

118.386.708

Y

60

İ

57.600.000

İ

96.000.000

65

86.968.05
4
65

83.970.85
5

Emlak ve Gelir Şefliği

4

5

Proses Adı

Proses
Hedefleri

Performans/İzleme Göstergeleri

Muafiyet Prosesi

PS.076

Vergi Tahakkuk Prosesi

3

PS.038

2

Proses No

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Emlak ve Gelir Şefliği

6

7

Önceki
Hedef
Dönem
Yönü
Gerçekleşme
(A/Y/İ)
Düzeyi

8

Hedef
Düzey

9

10

Gerçekleşme Gerçekleşme
Düzeyi
Oranı %

11

12

Sapma
Oranı
%

Performans
Düzeyi

Yıllık Tahakkuk Miktarı Artış Oranı (%)
(Tahakkuk Miktarı-Bir Önceki Yılın Tahakkuk
Miktarı)/Bir Önceki Yılın Tahakkuk Miktarı)

Y

12

12

10

83

-17

İYİ

Vergi Tahsilat Artış Oranı (%)
(Tahsilat Miktarı / Bir Önceki Yılın Tahsilat
Belediye Gelirini
Miktarı)
Artırmak

Y

9

9

9

100

0

ÇOK İYİ

Ek Tahakkuk Tutarı (TL)
(Yılsonu Tahakkuk Tutarı-Yılbaşı Tahakkuk
Tutarı)

Y

1655000

1655000

1300000

79

-21

ORTA

Envanter Kayıtlarındaki Taşınmazların Artış
Oranı (%)

Y

85

85

70

82

-18

İYİ

İ

794

650

603

76

-24

-

A

30

20

20

100

0

ÇOK İYİ

Muafiyet şartları
Muafiyetten faydalanan mükellef sayısı (adet)
uygun olan
mükelleflerin
muafiyet
işlemlerini
Muafiyet işlem süresi (dk)
yapmak,

34
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Harcamalara katılım Prosesi

PS.077

Gelir kaybına
sebebiyet
vermemek için
muafiyet
işlemlerini en
doğru şekilde
yapmak

Harcamalara
katılım payının
doğru ve
zamanında
tahakkuk etmesi

Muafiyeti iptal edilen mükellef sayısı (adet)

İ

53

75

39

74

-26

-

Muafiyet tarama oranı (%)

Y

10

11

10,00

91

-9

ÇOK İYİ

Tarama yapılan mükellef sayısı (adet)

İ

600

600

600

100

0

-

Dönem başındaki muaf mükellef sayısı (adet)

İ

6000

-

-

-

Dönem sonundaki muaf mükellef sayısı (adet)

İ

6611

-

-

-

Harcamalara katılım payı tahakkuk sayısı (adet)

İ

127

120

113

89

-11

-

Harcamalara katılım payı tahakkuk işlem süreci
(gün)

A

2

1,5

1,7

113

13

İYİ

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Temel politika ve önceliklerimiz; kurumsal kimliğimizi en iyi şekilde temsil ederek, kurum
menfaatini en üst düzeyde tutarak Belediye Başkanlığımızın verdiği tüm görevleri eksiksiz ve
zamanında yerine getirmektir.
Maaş ve özlük haklarının, kurumlara yapılması gereken yasal payların, belediyemize mal ve
hizmet veren hak sahiplerinin alacaklarının süresi içerisinde ödenmesini sağlamak.
Belediye gelirlerini tahakkuk kayıtlarına göre %90 seviyesinin üzerinde gerçekleştirmek.
Bütçe ve muhasebe iş ve işlemlerinin, kesin hesap işlemlerinin planlı, doğru zamanda
yapılmasını ve güvenilirliğini sağlamak.

35
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediyemizin 2019 yılına ait tahmini ile yıllık gerçekleşen gelir bütçesi aşağıda gösterilmiştir.
Gelir bütçemizde %101 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Ekonomik Kod

Hesap Adı

Bütçe

Net Tahsilat

01

Vergi Gelirleri

16.795.000,00

15.476.688,11

01.02

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

12.120.000,00

10.898.492,83

01.03

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

2.540.000,00

2.925.028,69

01.06

Harçlar

2.125.000,00

1.653.158,59

01.09

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

10.000,00

8,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.401.000,00

8.572.419,59

03.01

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

2.468.000,00

3.001.917,01

03.02

Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri

1.000,00

23.728,81

03.04

Kurumlar Hasılatı

1.300.000,00

1.587.716,66

03.05

Kurumlar Karları

0,00

1.135.860,79

03.06

Kira Gelirleri

1.630.000,00

2.823.196,32

03.09

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.000,00

0,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

14.717.000,00

13.293.861,86

04.01

Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

2.000,00

0,00

04.04

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

11.215.000,00

11.998.148,71

04.05

Proje Yardımları

3.500.000,00

1.295.713,15

05

Diğer Gelirler

51.087.000,00

48.445.565,18

05.01

Faiz Gelirleri

410.000,00

218.731,40

05.02

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

48.201.000,00

46.631.991,01

05.03

Para Cezaları

1.756.000,00

1.174.109,46

05.09

Diğer Çeşitli Gelirler

720.000,00

420.733,31

06

Sermaye Gelirleri

10.000.000,00

13.444.378,79

06.01

Taşınmaz Satış Gelirleri

9.800.000,00

13.444.378,79

06.02

Taşınır Satış Gelirleri

100.000,00

0,00

06.09

Diğer Sermaye Satış Gelirleri

100.000,00

0,00

98.000.000,00

99.232.913,53

TOPLAM
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Belediyemiz harcama birimlerine göre tahsis edilmiş olan 2019 yılı bütçesi ile harcama birimi
bazında gerçekleşen harcamalara ilişkin gider bütçesi ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.
BİRİM BAZINDA GİDER BÜTÇESİ SONUÇLARI
Kurum Kodu

Başlangıç
Ödeneği
382.000,00

Kurum Adı

46.38.17.02

Özel Kalem Müdürlüğü

46.38.17.05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

46.38.17.11

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

46.38.17.18

Yazı İşleri Müdürlüğü

46.38.17.24

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

300.000,00

0,00

682.000,00

607.510,36

39.489.000,00

3.564.280,00

2.833.516,00

40.219.764,00

38.141.708,49

7.125.000,00

2.418.622,35

638.725,27

8.904.897,08

8.888.856,97

225.000,00

15.671,00

15.671,00

225.000,00

210.347,06

Hukuk İşleri Müdürlüğü

910.000,00

15.000,00

0,00

925.000,00

528.665,71

46.38.17.25

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

805.000,00

1.050.000,00

90.000,00

1.765.000,00

1.529.115,63

46.38.17.30

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.039.000,00

1.487.215,00

280.678,00

4.245.537,00

3.883.490,99

46.38.17.31

Fen İşleri Müdürlüğü

11.829.000,00

3.928.003,65

1.817.814,36

13.939.189,29

12.980.231,05

46.38.17.33

Mali Hizmetler Müdürlüğü

13.660.000,00

2.079.607,18

10.843.227,34

4.896.379,84

4.475.717,02

46.38.17.34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.030.000,00

5.000,00

666.385,91

368.614,09

319.375,47

46.38.17.35

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1.825.000,00

51.531,80

1.047.289,13

829.242,67

686.239,81

46.38.17.36

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

5.445.000,00

1.034.000,00

740.000,00

5.739.000,00

3.463.732,22

46.38.17.37

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1.175.000,00

476.000,00

536.000,00

1.115.000,00

814.240,46

46.38.17.38

Zabıta Müdürlüğü

966.000,00

408.000,00

5.000,00

1.369.000,00

1.353.737,89

46.38.17.39

Etüt Proje Müdürlüğü

2.400.000,00

20.000,00

1.744.086,37

675.913,63

675.913,63

46.38.17.40

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

148.000,00

0,00

61.000,00

87.000,00

2.824,07

46.38.17.41

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

190.000,00

0,00

178.554,00

11.446,00

11.446,00

46.38.17.43

Yapı Kontrol Müdürlüğü

60.000,00

0,00

49.000,00

11.000,00

1.190,62

46.38.17.44

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

437.000,00

0,00

430.007,40

6.992,60

6.992,60

46.38.17.46

Plan ve Proje Müdürlüğü

360.000,00

1.108.400,71

328.007,40

1.140.393,31

441.065,74

46.38.17.47

Muhtarlıklar Müdürlüğü

46.38.17.48

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

46.38.17.49

İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

46.38.17.50

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

46.38.17.51

Sağlık İşleri Müdürlüğü
TOPLAM

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

534,60

6.480.000,00

2.474.306,38

1.724.306,38

7.230.000,00

4.878.265,99

0,00

3.042.931,49

416.000,00

2.626.931,49

2.082.262,32
228.875,25

0,00

590.000,00

10.000,00

580.000,00

382.000,00

442.117,23

55.418,23

386.699,00

314.274,36

98.000.000,00

24.510.686,79

24.510.686,79

98.000.000,00

86.526.614,31

Belediyemizin 2019 yılı gider bütçesi ekonomik sınıflandırma 1. düzey bütçe ve harcamaları
aşağıda gösterilmiştir.
BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME
Hesap Adı
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi
Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferleri
08-Yurtiçi Borç Verme
09-Yedek Ödenek
TOPLAM

Başlangıç
Ödeneği

Eklenen

Düşülen

Net

Harcanan

16.064.000,00

2.609.280,00

2.049.280,00

16.624.000,00

15.463.132,92

1.160.867,08

2.863.000,00

531.280,00

655.000,00

2.739.280,00

2.388.229,94

351.050,06

45.799.000,00

12.789.191,58

5.539.400,87

53.048.790,71

46.136.529,26

6.912.261,45

2.298.000,00

2.002.000,00

-

4.300.000,00

4.295.926,50

4.073,50

İmha

1.119.000,00

323.720,00

180.000,00

1.262.720,00

1.171.623,16

91.096,84

19.380.000,00

6.255.215,21

6.694.005,92

18.941.209,29

16.186.732,53

2.754.476,76

194.440,00

-

-

194.440,00

184.440,00

10.000,00

700.000,00

-

-

700.000,00

700.000,00

-

9.582.560,00

-

9.393.000,00

189.560,00

-

189.560,00

98.000.000,00

24.510.686,79

24.510.686,79

98.000.000,00

86.526.614,31

11.473.385,69
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Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesi ve harcamaları aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Kod

Hesap

Net

Harcanan

Kalan

Gerçekleşme
Oranı %

03.02.01.04

Diğer Yayın Alımları

2.000,00

0,00

2.000,00

0

03.02.01.05

Baskı ve Cilt Giderleri

43.554,00

17.582,00

25.972,00

40

03.02.01.90

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

10.000,00

0,00

10.000,00

0

03.02.03.01

Yakacak Alımları

15.000,00

8.778,93

6.221,07

59

03.02.09.90

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

15.000,00

733,56

14.266,44

5

03.04.03.90

Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

10.000,00

6.181,30

3.818,70

62

03.05.01.02

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

40.000,00

0,00

40.000,00

0

03.05.01.90

Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

30.000,00

6.508,35

23.491,65

22

03.05.02.01

Posta ve Telgraf Giderleri

15.000,00

12.500,00

2.500,00

83

03.05.04.01

İlan Giderleri

114.000,00

112.335,30

1.664,70

99

03.05.05.07

Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri

96.000,00

90.476,42

5.523,58

94

03.05.05.90

Diğer Kiralama Giderleri

110.000,00

98.936,68

11.063,32

90

03.05.09.90

Diğer Hizmet Alımları

70.000,00

51.116,61

18.883,39

73

03.07.01.01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

29.946,82

6.800,00

23.146,82

23

03.07.01.02

Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları

35.053,18

35.053,18

0,00

100

03.07.01.90

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

70.000,00

65.610,01

4.389,99

94

03.07.03.90

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri

04.02.09.01

TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

05.03.01.01

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara

07.01.09.03

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

07.01.09.12

Kalkınma Ajanslarına

09.05.01.01

Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği

09.06.01.01

Yedek Ödenek
TOPLAM

15.000,00

0,00

15.000,00

2.498.000,00

2.497.906,15

93,85

100

0

120.000,00

106.932,69

13.067,31

89

10.000,00

0,00

10.000,00

0

184.440,00

184.440,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

179.560,00

0,00

179.560,00

0

3.722.554,00

3.301.891,18

420.662,82

89

100
0

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Belediyemizin 2019 yılı başlangıç ödeneği 98.000.000,00 TL’dir. 31.12.2019 tarih itibari ile
86.526.614,31 TL harcanarak %88 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Kullanılmayan
11.473.385,69 TL ise imha edilmiştir.
Gelir bütçesi ise 98.000.000,00 TL olarak öngörülmüş, buna karşılık 99.232.913,53 TL tahsilat
yapılarak %101 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Kalan;…
Gerçekleşen
101%

Gerçekleşe…

Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi
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Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Personel
Giderleri

SGK Devlet
Primi
Giderleri

Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri

Faiz
Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Sermae
Transferleri

Yurtiçi Borç
Verme

Yedek
Ödenek

16.624.000,0

2.739.280,00

53.048.790,7

4.300.000,00

1.262.720,00

18.941.209,2

194.440,00

700.000,00

189.560,00

Harcanan
15.463.132,9
86.526.614,31 TL

2.388.229,94

46.136.529,2

4.295.926,50

1.171.623,16

16.186.732,5

184.440,00

700.000,00

Bütçe
98.000.000,00 TL

2019 mali yılı gider bütçesini ekonomik sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, gerçekleşen
bütçe giderlerinin 15.463.132,92 TL ile %18’ini Personel Giderleri, 2.388.229,94 TL ile
%3'ünü SGK Devlet Primi Giderleri, 46.136.529,26 TL ile %53'ünü Mal ve Hizmet Alım
Giderleri, 4.295.926,5 TL ile %5'ini Faiz Giderleri, 1.171.623,16 TL ile %1'ini Cari Transferler,
16.186.732,53 TL ile %19'unu Sermaye Giderleri, 10.000,00 TL ile %0,20'sini Sermaye
Transferleri, 700.000,00 TL ile %0,80’ini Yurtiçi Borç Verme oluşturmaktadır.

5%

0,80 %

19%

53%

0,2%

18%
3%
1%

Personel Giderleri
Cari Transferler

SGK Devlet Primi Giderleri
Sermaye Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Transferleri

Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi Grafiği
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Faiz Giderleri
Yurtiçi Borç Verme
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2019 yılı gelir bütçesi tahmini rakamları, 2019 yılı sonu itibariyle yapılan tahsilat ve
gerçekleşme oranının yer aldığı yukarıdaki tabloya göre; tahmin edilen 98.000.000,00 TL
bütçenin %17’sini Vergi Gelirleri, %6’sını Teşebbüs Gelirleri, %15’ini Alınan Bağış ve
Yardımlar, %52’sini Diğer Gelirler ve %10’unu Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Tahsil
edilen 99.232.913,53 TL gelirin %16’sını Vergi Gelirleri, %9’unu Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri, %13’ünü Alınan Bağış ve Yardımlar, %49’unu Diğer Gelirler ve %13’ünü Sermaye
Gelirleri oluşturmaktadır. Toplam 98.000.000,00 TL bütçeye karşılık %101 oranla
99.232.913,53 TL gerçekleşme sağlanmıştır.
2019 mali yılı gerçekleşen gelir bütçesinin 15.476.688,11 TL ile %16’sını Vergi Gelirleri,
8.572.419,59 TL ile %9'unu Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 13.293.861,86 TL ile %13'ünü
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 48.445.565,18TL ile %49’unu Diğer Gelirler,
13.444.378,79 TL ile %13’ünü Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır.
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Karşılaştırmalı Aylık Gelir-Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Grafiği
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

0

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

GELİR
99.232.913,53

6.228.089 5.336.981 6.846.513 5.927.475 7.845.323 7.441.067 9.138.568 5.077.184 7.469.198 15.728.298 7.663.986 14.530.232

GİDER
86.526.614,31

7.214.162 5.013.099 5.358.667 4.340.878 7.481.204 4.944.920 6.156.902 6.275.159 8.579.006 6.129.772 8.609.136 16.423.710

3- Mali Denetim Sonuçları
Belediyemizin 2018 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin
denetlenmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25’nci maddesi gereğince denetimini
yapmak üzere Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 01 numaralı Meclis kararı ile 3 kişiden
oluşan denetim komisyonu kurulmuştur.
Denetim Komisyonun aldığı 2019/2 numaralı kararla uzman bilirkişi olarak Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER, tahsilat denetimi için Belediyemiz
personellerinden Serap OĞUZ, Ahmet ÇİMEN ve Orhan YILMAZ görevlendirilmiştir.
Belediyenin 2018 mali yılı iş ve işlemleri üzerinde komisyonca yapılan detaylı inceleme
sonucunda tüm harcama ve satın almaların yerli yerinde yapıldığı, muhasebe kayıtlarında belge
düzenine ve muhasebe ilkelerine uyulduğu, istenilen her hesap ve satın alma evraklarının açık,
anlaşılır bir şekilde belgelendirilerek kayıt altına alındığı ve personelin sorumluluklarını yerine
getirdikleri memnuniyetle incelenmiştir.
Yapılan tahsilat denetimi sırasında işlemlerin bilgisayar ortamında yapıldığı, makbuz
iptallerinin yönetmeliğe uygun olduğu, banka işlemlerinin günübirlik kayıtlara alındığı, irsaliye
ve günlük makbuzların zarflar içerisinde ayrı ayrı periyodik bir biçimde sıralandığı görülmüş,
ilgili personelin sorumluluklarını yerine getirdikleri gözlenmiştir.
Ayrıca Sayıştay Başkanlığının 20.08.2019 tarihli ve 1944065 sayılı yazısı ile Belediyemizin
2019 yılı gelir gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun
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tespit edilmesi, mali rapor ve tabloların güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş
bildirilmesi, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi yapılmak üzere 4
kişiden oluşan denetim ekibi görevlendirilmiştir.
Denetim ekibi 2019/Kasım ayı içinde bir ay süreyle denetim yapmıştır. Denetime ilişkin
raporun 2020 yılı içinde gönderilmesi beklenmektedir.
4- Diğer Hususlar
Belediyemizin 31.12.2019 tarihli bilançosu aşağıda sunulmuş olup Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
toplamı 17.320.806,23 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 28.547.546,58 TL ve Öz kaynaklar
toplamı da 167.291.350,46 TL’dir.

1
10
101
102
109
12
120
121
126
127
13
132
14

AKTİFLER TOPLAMI
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Alınan Çekler Hesabı
Banka Hesabı
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
Faaliyet Alacakları
Gelirlerden Alacaklar Hesabı
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı
Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
Kurum Alacakları
Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
Diğer Alacaklar
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Kişilerden Alacaklar Hesabı

15
150
16
160
19
190
2
22
220
227
24
240
241
25
250
251
252
253
254
255
257
258
26
260
268
29
294
299

Stoklar
İlk Madde Ve Malzeme Hesabı
Ön Ödemeler
İş Avans Ve Kredileri Hesabı
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
Duran Varlıklar
Faaliyet Alacakları
Gelirlerden Alacaklar Hesabı
Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
Mali Duran Varlıklar
Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
Maddi Duran Varlıklar
Arazi Ve Arsalar Hesabı
Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
Binalar Hesabı
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı
Taşıtlar Hesabı
Demirbaşlar Hesabı
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar Hesabı
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
Diğer Duran Varlıklar
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
FAALİYET(+) TOPLAMI
6
Faaliyet Hesapları
63 Gider Hesapları
630 Giderler Hesabı
BÜTÇE(+) TOPLAMI
8
Bütçe Hesapları
80 Bütçe Gelir Hesapları
805 Gelir Yansıtma Hesabı
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İade Hesapları
81
810 Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler Hesabı
83 Bütçe Gider Hesapları

31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇO
PASİFLER TOPLAMI
230.639.535,62
46.290.520,38
3
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
7.018.182,20
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar
4.756.719,77
300 Banka Kredileri Hesabı
1.582.129,98
32 Faaliyet Borçları
679.332,45
320 Bütçe Emanetleri Hesabı
32.380.980,70
33 Emanet Yabancı Kaynaklar
21.360.511,17
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı
10.618.971,29
333 Emanetler Hesabı
284.141,81
36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
117.356,43
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı
700.000,00
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
700.000,00
362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı
42.769,32
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer
42.769,32
368
Yükümlülükler Hesabı
Borç Ve Gider Karşılıkları
4.175.142,71
37
4.175.142,71
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
269.943,62
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
269.943,62
381 Gider Tahakkukları Hesabı
1.703.501,83
4
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1.703.501,83
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar
184.349.015,24
400 Banka Kredileri Hesabı
6.906.963,97
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
Borç Ve Gider Karşılıkları
5.102.763,45
47
1.804.200,52
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
7.276.977,10
48
Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
2.476.905,57
481 Gider Tahakkukları Hesabı
4.800.071,53
5
Öz Kaynaklar
170.146.178,56
50 Net Değer
8.521.433,29
500 Net Değer Hesabı
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları
117.123.798,84
57
30.947.381,15
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
12.210.441,16
58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
8.328.649,23
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - )
3.277.179,85
-10.304.701,94
41.996,98
0,00
1.662.162,66
-1.662.162,66
18.895,61
81.152,17
-62.256,56
FAALİYET(-) TOPLAMI
16.705.691,81
16.705.691,81
6
Faaliyet Hesapları
16.705.691,81
60 Gelir Hesapları
16.705.691,81
600 Gelirler Hesabı
42.939.295,81
BÜTÇE(-) TOPLAMI
42.939.295,81
8
Bütçe Hesapları
18.411.582,82
80 Bütçe Gelir Hesapları
18.411.582,82
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
6.941.784,75
83 Bütçe Gider Hesapları
6.941.784,75
835 Gider Yansıtma Hesapları
17.585.928,24
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213.159.703,27
17.320.806,23
4.864.314,01
4.864.314,01
2.575.734,43
2.575.734,43
6.984.786,44
521.304,25
6.463.482,19
1.999.693,78
91.894,31
152.601,98
56.395,67
1.991,81
1.696.810,01
158.680,22
158.680,22
737.597,35
737.597,35
28.547.546,58
19.271.628,86
19.100.038,86
171.590,00
3.446.159,03
3.446.159,03
5.829.758,69
5.829.758,69
167.291.350,46
115.285.533,10
115.285.533,10
54.938.340,62
54.938.340,62
-2.932.523,26
-2.932.523,26

34.185.524,16
34.185.524,16
34.185.524,16
34.185.524,16
42.939.295,81
42.939.295,81
25.353.367,57
25.353.367,57
17.585.928,24
17.585.928,24
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830 Bütçe Giderleri Hesabı
NAZIM(+) TOPLAMI
9
Nazım Hesaplar
90 Ödenek Hesapları
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı
Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları
91
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı
92 Taahhüt Hesapları
920 Gider Taahhütleri Hesabı
99 Diğer Nazım Hesaplar
Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran
990
Varlıkların Kayıtlı Değeri

17.585.928,24
101.357.128,44
101.357.128,44
98.000.000,00
80.414.071,76
17.585.928,24
1.948.226,91
1.548.226,91
400.000,00
1.388.901,53
1.388.901,53
20.000,00

9
90
901
91
911
915
92
921
99
999

NAZIM(-) TOPLAMI
Nazım Hesaplar
Ödenek Hesapları
Bütçe Ödenekleri Hesabı
Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları
Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı
Taahhüt Hesapları
Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
Diğer Nazım Hesaplar
Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı

101.357.128,44
101.357.128,44
98.000.000,00
98.000.000,00
1.948.226,91
1.548.226,91
400.000,00
1.388.901,53
1.388.901,53
20.000,00
20.000,00

20.000,00

B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
İdare Faaliyet Raporu Çalışmaları
Belediyemizde Faaliyet Raporları iki
şekilde hazırlanmaktadır. Birincisi
kurumun kendi iç işleyişini izlemek
üzere üçer aylık dönemler halinde
birim faaliyet raporları, ikincisi de
yasal bir zorunluluk olarak tüm kamu
idarelerinin hazırlamakla yükümlü
olduğu yıllık idare faaliyet raporlarıdır.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından
Ocak ayı içinde 2018 yılı faaliyet
raporlarının hazırlanması konulu
eğitim
düzenlenerek
çalışmalar
başlatılmıştır.
Kamu idareleri tarafından hazırlanan
yıllık faaliyet raporları kurumun hesap
verme sorumluluğunun bir gereği
olarak yasayla tanımlanmış bir yükümlülüktür. Birim faaliyet raporları esas alınarak
Belediyemizin idare faaliyet raporu çalışmaları kapsamında tüm birimlere faaliyet raporu ile
ilgili genel bilgi verilmiştir.
İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden birim faaliyet raporlarının formatı
birimlere çeşitli iletişim kanallarıyla gönderilmiştir.
Birimler tarafından hazırlanan faaliyet raporları düzenlenmiş ve üst yönetici onayına
sunulmuştur.
Belediyemizin idare faaliyet raporunda birimlerin çalışmalarına bölümler halinde yer verilerek
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. Genel faaliyetlerin yanı sıra kapsadığı bütçe
dönemine ilişkin bilgileri ve kurumun hedeflerini de içeren faaliyet raporu, tasarım açısından
Belediyemizi en iyi temsil edecek şekilde hazırlanmıştır. İçerik açısından mevzuatın
gerektirdiği tüm bilgilere detaya girilmeden yer verilmiştir. Yönetmelikte belirtildiği üzere
faaliyetler sade, anlaşılır bir dille ifade edilmiştir. Ayrıca raporda yer alan bilgilerin doğru ve
gerçekçi olduğuna dair güvence beyanları harcama birimi yöneticilerinden alınarak raporda
yayınlanmıştır.
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Brifing Dosyası Güncelleme Çalışmaları
Brifing dosyası; 03.02.1983 tarihli ve
400.001.1/685 sayılı Yönerge gereği ilçemizi
ziyaret eden devlet büyüklerimizi bilgilendirmek;
çeşitli
çalışmalarda
kullanmak,
Talas
Belediyesinin sorunlarının tespit edilmesinde ve
çözümünde
yararlı
olması
amacıyla
hazırlanmaktadır.
İçeriğinde; ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, iklimi,
nüfus yapısı, eğitim durumu ve turizm potansiyeli
bilgilerinin ifade edildiği bölüm ile
kurumun tarihçesi ve yapısının yer
aldığı kurumsal analiz bölümünden
oluşmaktadır.
Brifing dosyasında belediyemizin yetki,
görev ve sorumluluklarının da yer aldığı hizmet
konusu, insan kaynakları, hizmet araç ve
gereçleri, belediye hizmetleri ile ilgili bilgiler ve
belediyemizin mali durumu, bütçe ve kesin
hesapları ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca
kurumun yatırım durumu, hizmet üretiminde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerine yer
verilerek kitapçık haline getirilmiştir.
Brifing Dosyası Talas Kaymakamlığınca her yıl altı ayda bir güncellenerek gönderilmesi
istenilmiştir. Belediyemizin tüm birim müdürlükleri ile koordineli çalışarak Brifing Dosyası
güncellenmiş ve Talas Kaymakamlığına gönderilmiştir.
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İç Kontrol Standartları ve Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Belediyemizin 2017-2019 yılları arasını kapsayan İç
Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamını ve
gelişme düzeyine I’inci bölüm “C/6-b İç Kontrol Sistemi”
başlıklı kısımda İç Kontrol Standardı genel şartları bazında
ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu bölümde ise 2006
yılından beri Belediyemizde uygulanmakta olan kalite
yönetim sisteminin TSE EN ISO 9001:2015 versiyonuna
geçiş süreci fırsata dönüştürülerek gerçekleştirilen
faaliyetlerin iç kontrol standartlarına uyum kapsamında
birleştirilmesi hedeflenerek çalışmalar bu yönde
gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz
bünyesinde
gerçekleştirilen
yeniden
yapılanma çalışmaları sonucu olarak Belediyemizin idari
teşkilat şeması yeniden düzenlemiş olup bu doğrultuda
Kalite Politikası, Vizyon ve Misyon güncellenmiştir.
Talas Belediyesi olarak kalite çalışmaları kapsamında tüm birimlerimiz aktif rol almaktadır.
Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şefliği kalite çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumlu
birim olma görevini yürütmektedir. Kalite kapsamına giren çalışmaların belirlenmiş
standartlara uygun, zamanında ve yeterli ölçüde yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Kalite çalışmaları çok boyutlu ve kurumun tüm çalışanlarının dahil olduğu bir süreç olarak
sistemin kapsadığı bazı önemli başlıkları maddeler halinde sıralanmıştır.
Bunlar;
❖ Vatandaş talep şikâyet yönetimi,
❖ Personel memnuniyet ve beklenti araştırmaları,
❖ Hizmet standartları,
❖ Kurum içi / kurum dışı eğitimler,
❖ Doküman yönetim sistemi,
❖ Prosesler ve iş akışları,
❖ Prosedürler ve talimatlar,
❖ Görev tanımları,
❖ Yönetmelikler, kurum içi mevzuat,
❖ Düzeltici faaliyetler,
❖ İç ve dış tetkikler,
❖ Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) gibi kalite çalışmalarının değerlendirme
toplantılarıdır.
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Belediyemizde Ekim ayı içerisinde TSE tarafından TS EN ISO 9001 çerçevesinde Gözetim
Tetkiki gerçekleştirilmiştir. Tetkik sırasında Belediyemizin çeşitli birimlerindeki KYS

uygulamaları yerinde incelenmiş olup sistemin
etkin olarak uygulanmasında üst yönetimin desteğinin memnuniyet verici olduğu tetkik
raporlarına yansımış, bununla birlikte teslimat sonrası faaliyetlerin daha detaylı olarak
açıklanmasının faydalı olacağı tavsiye edilmiştir. Tetkik neticesinde TSE KYS Yürütme
Komitesinin 07.11.2019 tarihli ve 4235 nolu toplantısında değerlendirilmiş olup mevcut
belgenin geçerliliğinin devamı doğrultusunda karar verilmiştir.
Tetkik öncesinde tüm birimlerden Kalite Yönetim Sistemine ait olan prosedürler, prosesler,
planlar, görev tanımları, talimatlar, iş akış şemaları ve formların gözden geçirilerek tetkike hazır
halde olmaları istenilmiştir. Bu süre içerisinde eksiklerinin giderilmesi sağlanmıştır.
İlk aşamada yeni organizasyon şemasına uyumlu hale gelebilmek için birimler arası görev
dağılımı dikkate alınarak KYS’de tanımlı prosedürlerin tamamı gözden geçirilerek sistem TSE
EN ISO 9001:2015 versiyonu şartlarına uyumlu hale getirilmiştir.
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Öncelikle mevcut KYS’de tanımlı dokümanların gözden geçirilmesi işlemleri üzerinde
yoğunlaşarak birimler arası görev dağılımları güncellenerek prosedürler, prosesler, formlar
gözden geçirilmiş, faaliyet döneminde 23 adet yeni doküman oluşturulmuş, 62 adet doküman
da revize edilerek kullanılmaya devam edilmiş ve 3 adet doküman iptal edilmiştir.

TSE EN ISO 9001:2015 standardı şartlarında risk tabanlı proses yaklaşımı öngörüldüğünden İç
Kontrol Standartlarının risk değerlendirme bileşeni altında risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi (RDS.6) standardı bünyesinde belirlenen 3 şartı karşılayacak şekilde birim
bazında analizler yapılarak kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç
ve dış riskler güncellenmiş, gerekli değerlendirmeler yapılmış ve alınacak önlemler
belirlenmiştir.
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uyarınca birimlerde görevli iç kontrol
sistemi çalışma ekibi ile sürekli iletişim halinde olunmuştur. Birim müdürlerine ve çalışma
ekibine iç kontrol sistemi ve işleyişinin tanıtılması, izlenmesi, geliştirilmesi ve iç kontrol
sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmıştır.
Bu kapsamda;
❖ Belediyemizde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde yeni oluşturulan veya
görevlerinde değişiklik yapılan birimlerin kalite yönetim sistemi dokümanlarının revize
edilmesi veya yenilerinin oluşturulması,
❖ TSE EN ISO 9001:2015 Kalite yönetim Sistemi hakkında personelin bilgilendirilmesi,
❖ Kamu iç kontrol standartları ve risk tabanlı proses yönetimi,
❖ Birimlerde risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri, belirleme şekilleri, risklerin
değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, risklere cevap verilmesi, raporlanması, izlenmesi
vb. işlemlere ilişkin çalışmalara rehberlik yapılması,
❖ Birimlerde hassas görevlerin belirlenmesi, hassas görev konuları risk düzeyinin
belirlenmesi, izlenmesi vb. işlemlerde rehberlik yapılması,
❖ Kurum içerisinde iç tetkik faaliyetlerinde izleme ve yönlendirme işlemleri,
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❖ İç kontrol sistemi ile ilgili izlemeler ve düzeltmelerin yapılması ve sonuç raporunun
hazırlanması ve
❖ Vatandaş memnuniyet anketinin yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
15-22 Ekim 2019 tarihlerinde iç tetkik programı yapılmıştır. Plan çerçevesinde tüm harcama
birimleri ile yönetim temsilcisi dokümanları üzerinde gerçekleştirilen tetkiklerde 3’er kişilik
ekipler halinde tetkikçiler görev almıştır.
Tetkikler sırasında tetkik ekibince tespit edilen ve tavsiye niteliğinde olan bulgular aşağıda
sıralanmıştır.
• Temizlik İşleri Müdürlüğünde dış kaynaklı doküman konusuna değinilmesi gerektiği
(tüm birimlere uygulanmalı),
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için eğitim planı
yapılmadığı,
• Park ve Bahçe Müdürlüğünde ilaçlama vs. gibi eğitimlerin veya talimatların
tanımlanması gerektiği,
• Sağlık İşleri Müdürlüğünde KYS’de tanımsız form kullanıldığı,
• Sağlık İşleri Müdürlüğünde verilen eğitimlerle ilgili sertifikalarla ilgili herhangi bir
dokümana veya klasöre rastlanmadığı,
• Zabıta Müdürlüğünde kalite hedefleri incelendiğinde belgelerin verilme süreleri ile ilgili
veya iptal edilme sürecindeki uygulamalara dair bir ölçüt bulunamadığı,
• Tüm Birimler için kalite hedefleri ve risk kayıt formlarının içeriğinin güncellenerek,
tarih vs. kontrollerine dikkat edilmesi gerektiği,
• Tüm birimlerin kendi bölümleri ile alakalı anket bilgilerinden haberdar olmasının
sağlanması gerektiği,
• YGG toplantısının etkinliğinin ölçülebilmesi için performans ve faaliyet
değerlendirilme toplantısı ile birlikte yapılması gerektiği,
• Değişikliğin etkisinin kontrolü için birimlerin birbirleriyle etkileşimlerini gösteren tablo
veya şema oluşturulabilir. Hizmet değişikliğinde, Kim bulunuyor? Yeni risk ortaya
çıkıyor mu? Hangi birimler etkileniyor? gibi sorulara cevaplar aranması gerektiği,
• Kalibrasyona tabii cihazların daha etkin belirlenmesi gerektiği,
• Kalibrasyon prosedürünün (PR.12) revize edilmesi, planların ve kalibre edilecek
cihazların listesinin oluşturulması, personelin yetkinliği ile ilgili gerekli belgelerin
kayıtlarının tutulması gerektiği,
• 7.1.6 kurumsal bilgi detaylandırılması, kardeş belediyeler ve kent konseyi çalışmaları
ve kurumsal hafıza tecrübeleri gibi konulara değinilmesi gerektiği,
• 7.2 Yetkinlik ile ilgili bölümde kalite politikası ve yasal şartların değerlendirilmesi,
• Kurumsal bilgi kapsamının genişletilebileceği ve daha anlaşılır hale getirilebileceği,
• İSG kapsamında elektrik panolarının altına plastik paspas bulundurulması gerektiği,
• Kullanılan veya muhafaza edilen malzemelerin son tüketim tarihlerinin kontrolü garanti
altına alınması,
• Yemek listesindeki yemeklerin saklama şartlarının 72 saat muhafazası ile ilgili kontrol
mekanizması oluşturulması,
• Kesici aletlerin muhafazası ve kullanım talimatlarının belirlenmesi,
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•
•
•

İlkyardım panosunda tarihi geçmiş ilaç vs. malzemelerin rutin kontrolünün sağlanması,
Yemekhanede kullanılacak malzemelerin depolanması ile ilgili şartların belirlenmesi ve
uygulanması (duvara temasının önlenmesi gibi),
Yemekhanenin ilaçlanmasının kontrol altına alınması ve kayıtlarının tutulması.

Stratejik Planlama Çalışmaları
Kamu idarelerinde kalkınma planları,
programlar,
ilgili
mevzuat
ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak,
stratejik
amaçlar
ve
ölçülebilir
hedefler
saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş
olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini
yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlanması gerekmektedir.
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik gereğince Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından
hazırlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi ile belediyeler için stratejik planlama
süreci belirlenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41’inci maddesinde de “Belediye başkanı, mahallî idareler
genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına
uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı
hazırlayıp belediye meclisine sunar” denildiğinden Belediyemizin 2020-2024 dönemi stratejik
planının hazırlanması süreci başlatılmıştır.
Bu kapsamda hazırlanan stratejik plana başta yönetim kademelerinde yer alan personel olmak
üzere tüm personelin el ve gönül birliğiyle destek vermesi ve katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Sürecin her aşaması Belediye Başkanı yer almış ve oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu
tarafından takip edilerek hazırlık çalışmaları, Stratejik Planlama Ekibi tarafından
yürütülmüştür.
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Stratejik Planlama ekibi;
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde ayrıca
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Belediyeler İçin Stratejik
Planlama Rehberi’nde üst politika belgelerinin neler olduğuna yer verilmiştir.
Bunlar;
• Ulusal düzeyde kalkınma planı,
• Cumhurbaşkanlığı programı,
• Orta vadeli program,
• Yıllık program;
• Bölge düzeyinde mekânsal strateji planı,
• Bölge planı,
• Çevre düzeni planı,
• Şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planı olarak sayılmıştır. Ayrıca bu program
ve planlarla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm belediyelere gönderilen 31/05/2019 tarih
2019/08 sayılı genelgede şehir planları, altyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler,
akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, değer üreten şehirler, yatay şehirleşme alanlarında
hizmetlerin önceliklendirilmesi istenmiştir.
Onbirinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali
Plan, Yeni Ekonomi Programı ve Orta Anadolu Bölge Planının, 2020-2024 Stratejik Planı ile
ilişki kurulmasına dikkat edilmiş, stratejik amaç ve hedeflerin uygunluğu sağlanmaya
çalışılmıştır.

51

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
Stratejik plan hazırlık çalışmalarında Belediyemizin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetlerini
farklı seviyelerde etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda
paydaşlar dört temel sorunun yanıtı doğrultusunda belirlenmiştir;
• Belediyenin ürün/hizmetleriyle ilgisi olanlar kimlerdir?
• Belediyenin ürün/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?
• Belediyenin ürün/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?
• Belediyenin ürün/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
Bu soruların yanıtlarına göre geniş paydaş grupları etki, önem dereceleri gözetilerek işlevlerine,
önceliklerine ve paydaşlık durumlarına göre iki farklı sınıflama ile stratejik planlamaya dâhil
edilmiştir. İşlevlerine göre paydaşlar hizmet alanlar, çalışanlar, temel ortak ve stratejik ortak
başlıkları altında sınıflandırılmış, paydaşlık durumuna göre ise iç ve dış paydaşlar
belirlenmiştir.
Önceliklendirilen paydaşlar değerlendirilmiş ve değerlendirilirken aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.

Paydaş, belediyenin hangi ürün/hizmetiyle ilgilidir?
Paydaşın belediyeden beklentileri nelerdir?
Paydaş, belediyenin ürün/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?
Paydaş, belediyenin ürün/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir?
İç ve dış paydaşların Belediyemiz için öncelikleri, önem dereceleri ve etki derecesine göre
ayrıştırılmıştır.
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Talas Halkı’nın sunulan belediye hizmetlerinden memnuniyet derecelerini ve Belediyemizden
beklentilerini ölçmek amacıyla hazırlanan anket
sonuçları çevrimiçi www.talas.bel.tr üzerinden ve
vatandaşla yüz yüze görüşme yöntemiyle
toplanmıştır. Yapılan çalışma ile örneklem
belirlenmiş ve 611 kişi ile anket gerçekleştirilmiştir.
Ankete katılanlara Talas’ta yaşamaktan duydukları
memnuniyet dereceleri sorulmuş ve cevaplayanların
%76’sı memnun olduğunu, %15’i kısmen memnun
olduğunu, %9’u memnun olmadığını söylemiştir.
Temel
belediyecilik
faaliyetleri
olarak
değerlendirebileceğimiz imar, yol, temizlik, yeşil
alan ve parklar gibi hizmetlerden genel anlamda memnuniyeti ölçmek için sorduğumuz soruya
da aşağıdaki grafikte gösterildiği oranlarda dönüşler alınmıştır.
5 yıllık dönem içinde Belediye tarafından mutlaka yapılması gerektiği düşünülen proje, yatırım,
iş veya çalışmanın ne olması gerektiği yönünde sorulan soruya ise;
• Kentsel dönüşüm
• Alışveriş merkezi yapılması
• Sosyal donatı alanları (yüzme havuzu, spor merkezi, hastane, sosyal tesis vb.)
• Ulaşım (özellikle tramvay ağının genişletilmesi)
• Ali Dağı’na yönelik çalışmalar (tesis, turizme kazandırma)
• Yeşil alan, mesire alanı, yeni park yapımları
• Yenilenebilir enerji yatırımları ana başlıklarında dönüşler alınmış ve hayata geçirilecek
projeler olarak plan içine yansıtılmıştır.
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Hizmet sunumunun ana aktörlerinden biri olan personelimizin beklentilerini ve
memnuniyetlerini ölçmek amacıyla hazırlanan anket online olarak uygulanmış ve tüm
personelimizin katılım sağlamasına özen gösterilmiştir. Katılımcılığın arttırılmasını sağlamak
için anket sorularına, kişisel bilgileri içeren soruların eklenmemesine özen gösterilmiştir.
Ankette kurum, yöneticiler, gelişim, yapılan iş, fiziki çalışma ortamı, kurum içi iletişim, takdir
ve ödüllendirme sorular sorulmuş ve bu değerlendirmeler insan kaynakları analizinde yol
gösterici olmuştur.
GZFT analizi yöntemiyle Belediyemizin güçlü yönleri, zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları
belirlenmiştir.
GÜÇLÜ YÖNLER
• Belediye Başkanı’nın belediyecilikteki bürokratik geçmişi ve vizyoner bakışı
• Personelin kuruma ve ilçeye aidiyet duygusunun yüksek oluşu,
• Personelin yaş ortalamasına göre deneyimli olması
• Teknolojik kapasitenin nitelik ve nicelik olarak yeterliliği
• Kalite yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması ve iş süreçlerine dâhil edilmesi
• Bina, tesis ve arsa varlığının güçlü olması
• Sosyal tesislerin nitelik ve nicelik olarak yüksekliği
• Asfalt üretim tesisinin bulunması
• Ulusal ve uluslararası proje hazırlama kabiliyetinin yüksek olması
• Düzenlenen sosyal, kültürel ve sanat faaliyetleri
• İlçenin şehir merkezine yakınlığı ve ulaşım kolaylığı
ZAYIF YÖNLER
• Ana hizmet binasının büyüme paralelinde kapasite olarak yetersiz kalması
• Araç ve iş makinası kapasitesindeki eksiklikler
• Birimler bazında personel eksiklikleri
• Kuruma ait taşınmaz kayıtlarındaki eksiklikler
• Personele verilen eğitimlerin yetersiz olması
• Performansı arttırıcı ve ödüllendirici mekanizmaların olmaması
• Birim içi, birimler arası iletişim sıkıntıları
• EBYS, fiziki arşiv ve elektronik arşiv eksiklikleri
• Bilişim yazılım eksiklikleri (lisans ve e-imza vb.)
• İlçedeki trafik yoğunluğu ve binalardaki otopark sorunu
FIRSATLAR
• Kentin turizm potansiyeli
• Havacılık sporlarına yapılan yatırımlar ile havacılık sporu organizasyonlarının kentin
tanıtımına sunduğu katkılar
• Akıllı şehir projeleri ve merkezi yönetim tarafından yürütülen projelere (e-Belediye, eyazışma, merkezi veri tabanları vb.) Belediyemizin entegre olması
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• Sıfır atık projesi ve uygulamalarının çevreye karşı duyarlılığı arttırması
• Talas nüfusunun Türkiye ve Kayseri ortalamasının üzerinde artması
• İlçe sınırlarında yer alan üniversitelerin sosyal ve kültürel yaşama etkileri
• İlçe nüfusunun sosyo-kültürel seviyesinin yüksek olması
• Kentsel dönüşüm projeleri
• İlçenin coğrafi konumu itibariyle yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı için uygun olması
• Belediye gelirlerinin arttırılmasına yönelik yapılması planlanan düzenlemeler
• Hayırsever vatandaşların ilçeye sunduğu katkılar
• Kırsalda yaşayan çiftçilerin alternatif ürün arayışları
• Yerleşim bölgeleri arasında kalan askeri alanın Millet Bahçesi yapmaya elverişli olması
TEHDİTLER
• 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanının sınırının genişlemesi nedeniyle artan iş yükü ve
maliyetler
• Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin vergi muafiyeti
• Talas nüfusunun Türkiye ve Kayseri ortalamasının üzerinde artmasının neden olabileceği
hizmet yükü artışı
• Ekonomik konjonktürün belediye gelirleri üzerinde neden olabileceği negatif etki
• e-Belediye sistemine tüm belediyelerin geçişi ile birlikte sistemde artan yükün neden
olabileceği aksamalar
• Sosyal ve kültürel donatı alanlarının yetersizliği (sinema, tiyatro, konferans salonu, AVM vb.)
• Tarımsal üretim faaliyetlerindeki ekonomik gerileme
• İlçedeki trafik yoğunluğu ve binalardaki otopark sorunu
Geleceğe bakış sürecinde Belediyemizin misyon, vizyon ve temel değerler bildirimlerinin
belirlenmesi yönünde prensipler belirlenmiştir. Bu açıdan Talas Belediyesinin misyon, vizyon
ve temel değerlerin uzun vadede idealleri doğrultusunda ilerleyebilmesi için yönlendiricilik
işlevi görecek taslak alternatifler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında dikkat
edilen hususlar şöyle sıralanabilir:
• Planlar arasında devamlılığı sağlaması: Talas Belediyesinin önceki stratejik plan döneminde
geliştirilen amaç ve hedeflerin birbirinin devamı veya tamamlayıcısı olarak vizyona doğru
ilerleme sağlamasında yönlendirici olması dikkate alınmıştır.
• Tutarsızlıkları önlemesi: Hazırlanan stratejik planın kendi içinde tutarlı olmasına özen
gösterilerek geçmiş ve gelecek dönemdeki planların birbirleriyle çelişkili olmamaları yönünde
azami dikkat gösterilmiştir.
• Günü kurtarma yerine uzun vadeli perspektif sağlaması: Kısa vadeli fırsatlara odaklanmak
yerine güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması ve uzun vadeli stratejik düşüncenin yerleşmesi
amaçlanmıştır.
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Talas Belediyesi; 4 adet stratejik amaç, bu stratejik amaçların gerçekleşmesi için 20 adet hedef
ve 111 adet faaliyet belirlemiştir.
STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER
AMAÇLARIMIZ;
Amaç 1- Çevreyi Sürdürülebilirlik ve Yaşanabilirlik
İlkeleriyle Koruyup Geliştirmek
Amaç 2- Tarihi ve Kültürel Mirasına Sahip Çıkan
Kadim Talas’ı, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve
uygulanabilir Kent Planları Üreterek Cazibe Merkezi
Haline Getirmek
Amaç 3- Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerle
Huzurlu, Modern Bir Kent Tesis Etmek ve Talas’a
Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
Amaç 4- Vatandaş Odaklı, Şeffaf, Birlikte Belediyecilik Yönetimi İçin Sürekli İyileştirmeler
Yapmak ve Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek
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HEDEFLERİMİZ;
Hedef 1.1 Sıfır atık uygulamalarına yönelik teşvik edici çalışmalar yapmak
Hedef 1.2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayarak hayvan refahını yükseltmek
Hedef 1.3 Talas’ta kişi başına düşen yeşil alan oranını yükseltmek
Hedef 2.1 Şehircilik ilkeleri ile uyumlu planlar hazırlamak ve dönüşüm projeleri
gerçekleştirmek
Hedef 2.2 Proje ve faaliyetler ile tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak
Hedef 2.3 Modernliği ve geleneği harmanlayan altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirmek
Hedef 3.1 Talas’ın tarım ve hayvancılık potansiyeline uygun projeler geliştirerek kırsal
kalkınmayı desteklemek
Hedef 3.2 Turizmi canlandırmak için projeler üretmek
Hedef 3.3 Gönül Belediyeciliği ile yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak sosyal
dayanışmayı desteklemek
Hedef 3.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve fiziki projeler ile kadın, çocuk, engelli ve
yaşlı vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak
Hedef 3.5 Eğitime yönelik projeler ile istihdamı desteklemek
Hedef 3.6 Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yaygınlaştırarak Talas’ta yaşam kalitesini
arttırmak
Hedef 3.7 Sporu Talas’ta yaşam biçimi haline getirmek
Hedef 3.8 Talas’ı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak
Hedef 3.9 Belediye denetimlerini ve çalışmalarını etkili bir şekilde gerçekleştirerek halk sağlığı,
kent düzenini ve esenliğini sağlamak
Hedef 4.1 Hizmet kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapmak
Hedef 4.2 Kaliteli hizmet sunumu için bilişim altyapısını iyileştirerek akıllı şehir projeleri
geliştirmek
Hedef 4.3 Paydaşlarla “Birlikte Yönetim” için çalışmalar yapmak
Hedef 4.4 Mali yönetimi ve finansal yapıyı güçlendirmek
Hedef 4.5 Stratejik amaçlara ulaşmak için paydaş birimlerin hizmetlerini geliştirmek ve
güçlendirmek
Belediyemizin 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planı Belediye Meclisinin
10/10/2019 tarihli ve 166 sayılı kararı ile kabul edilerek; Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İçişleri
Bakanlığına ve Talas Kaymakamlığına gönderilmiştir.
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Performans Programı Hazırlık Çalışmaları
Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesine esas
olacak Performans Programı çağrısı Mayıs
ayında yapılmıştır.
Birimlerce performans programı hazırlamakla
görevlendirilen personele Performans Programı
Hazırlama ve Uygulamalarına ilişkin hususlar
örnekleriyle birlikte iş başında eğitimler
verilmiş ve bütçe hazırlama süreçlerinde
rehberlik edilmiştir. Bu kapsamda konunun
anlaşılması ve ilgili personelin
bilinçlendirilmesi açısından verimli olmuştur.
Performans programları, Stratejik Planın yıllık
uygulama dilimlerini oluşturmakta ayrıca
bütçenin hazırlanmasına da esas teşkil
etmektedir.
Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere bağlı olarak belediyemizin 2020 yılı hedeflerinin
ve bu hedeflerden sorumlu birimlerin ve diğer kurumsal bilgilerin yer aldığı “2020 Performans
Programı”, Ağustos ayında Encümende, ekim ayında da Belediye Meclisinde görüşülerek
karara bağlanmıştır. Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında
Yönetmelik’te belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanan Performans Programı kitap olarak
basılıp tüm birimlere dağıtılmıştır. Performans programları, Stratejik Plan’ın yıllık uygulama
dilimlerini oluşturmakta ayrıca bütçenin hazırlanmasına da esas teşkil etmektedir.
Reorganizasyon Çalışmaları ve Mevzuat Yayın İşlemleri
Görev ve çalışma yönetmeliği, kamu
kurumlarına ait birimlerin teşkilat yapılarını,
görev sorumluluklarını detaylı bir şekilde
ifade eden resmi bir belgedir. Mevzuat
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmakta
ve Belediye Meclisinin onayına sunulduktan
sonra uygulamaya konulmaktadır. Hem
mevcut yasalar hem de belediyemizin sahip
olduğu Kalite Yönetim Sistemi bütün
birimlerin teşkilat yapılarının ve görev
tanımlarının net bir şekilde tanımlanarak
yazılı hale getirilmesini öngörmektedir.
31.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli
İdareler Genel Seçimleri sonucunda üst yönetici
değişikliği ile Belediye teşkilat yapısında birtakım
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değişiklikler yapılmıştır. Teşkilat yapısı ile birlikte bazı birimlerde görev değişikliği veya yeni
görevlendirmeler hasıl olmuştur.
Başkanlık Makamının 01.03.2017 tarihli ve 90650 sayılı olur’u ile Belediye Başkan
Yardımcısı, Strateji Geliştirme Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü
personeli avukattan oluşturulan komisyon, yeni teşkilat yapısına göre ilgili müdürlükler
tarafından hazırlanan taslak yönetmelik metinleri üzerindeki çalışmalar yapmıştır.
22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları
İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca
Belediyemizde ihdas edilen yeni müdürlükler ile birimlerin görev dağılımlarındaki
değişikliklerden dolayı birimlerin görev ve çalışma yönetmelikleri güncellenmiş olup 11 adet
görev ve çalışma yönetmeliğine son şekli verilerek Meclis’in 09.05.2019 tarihli ve 91 nolu
kararı ile kabul edilmiştir.
Söz konusu yönetmelikler aşağıda sıralanmıştır.
A- MÜDÜRLÜKLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
2
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
3
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
4
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
5
Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7
Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
8
Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
9
Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
B- DİĞER KURUL, BİRİM VE ÇALIŞMA GRUPLARI İLE HİZMETLERE İLİŞKİN
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ
1
İdari Hizmetler Yönetmeliği
2
Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Yönetmeliği

Belediyemizin resmi internet sayfasında ilan edilerek 07.10.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe
giren yönetmelikler ayrıca ilgili müdürlüklere elektronik ortamda gönderilmiştir. Buna göre
Belediyemizin idari teşkilat şeması ve birimlerin bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcılıkları
yeniden düzenlenerek Başkanlık Makamınca onaylanmıştır.
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İhale İşlemleri

Gelir ve Tahakkuk İşlemleri
Faaliyet döneminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 6 adet ihale 1 adet de ecrimisil
uygulaması yapılmıştır.
Yapılan İhale Sayısı (2886 Sk. Satış, Kiralama)

6

Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı

12

Kiraya Verilen Taşınmaz Sayısı

92

Uygulanan Ecrimisil Sayısı

1
19.628.000

Satış Bedeli Toplamı
Kiralanan Taşınmazların Bir Yıllık Toplam Tutarı

702.366

Hesaplanan Ecrimisil Tutarı

221.000

Belediyemize ait işyerlerinin kira tahakkuklarının takibi yapılmıştır. Taksitlerini zamanında
ödemeyen kiracılarımıza resmi yazılar veya ödeme emirleri gönderilerek ya da telefonla
ulaşılarak ödeme yapmaları sağlanmıştır.
Kiraya verilen taşınmazlar
Yıl sonu itibarı ile satılan ve kiraya verilen gayrimenkullerin durumu aşağıdaki çizelgede
görülmektedir.
İhale Tarihi

Kiralama
Dükkân

3.07.2019

4

4.09.2019

1

ASM

Satış
Tarla

Arsa

Daire

5

1

1

25.09.2019

31

26.09.2019

40

6.11.2019
25.12.2019

Diğer

6
15
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Faaliyet dönemi sonu itibarı ile kiradaki gayrimenkullerin mahallelere göre dağılımı aşağıdaki
çizelgede görülmektedir.
Mahalle Adı
Akçakaya
Bahçelievler
Başakpınar
Cebir
Çatakdere
Çömlekçi
Endürlük
Han
Harman
Kiçiköy
Koçcağız
Mengüçek
Mevlana
Örencik
Reşadiye
Sosun
Süleymanlı
Tablakaya
Yamaçlı
Yazyurdu
Yenidoğan
Zincidere
Toplam

Dükkân

Büfe

ATM

Eczane

ASM

Spor
Çay
Kompleksi Bahçesi

Çadır
Kafe

Tarla

Diğer

1
1
3

1

12

1

2
1
24
4

1

1
2
19

1
1

1

2
5

5

1
7
10

6

7

6

5

1
6

16
1

1
2

1

11
2
13
5
64

1
10

24

6

8

1

20

2

1
1

1

71

1

Toplam
1
15
3
2
2
24
4
2
5
30
1
7
34
1
6
16
2
3
11
2
24
5
200

Belediyemize ait 64 dükkân, 10 büfe, 6 eczane, 20 ATM, 6 adet aile sağlığı merkezinde
toplamda 20 adet muayene odası, 2 spor kompleksi, 1 çay bahçesi, 1 çadır cafe, 1 panayır alanı
ve 71 adet de tarla kirada bulunmaktadır.
Tellaliye İşlemleri
Kayseri gayrimenkul icra satış müdürlükleri ile yapılan yazışmalar neticesinde
müdürlüğümüzce görevlendirilen personellerin satışlara nezaret ve tellaliye görevlendirilmesi
yapılarak belediyemiz ek gelir sağlanmıştır.
İhale Tarihleri

Muhammen Bedel

Belediye Payı
(Satış Bedeli %1 + 1,00
TL)

Satış Bedeli

Tarihi (1)

Saatı

Tarihi (2)

Saatı

8.600.273,64

1.110.190,00

77.468,65

10.12.2019

11:00

6.01.2020

11:00

40.000,00

0,00

0,00

10.12.2019

11:00

11:10

260.000,00

202.000,00

2.021,00

17.12.2019

10:00

13.01.2020

10:00

20.578,13

20.600,00

207,00

17.12.2019

10:20

13.01.2020

10:20

1.755,00

1.800,00

19,00

17.12.2019

10:30

13.01.2020

10:30

5.510,00

5.520,00

56,20

17.12.2019

10:40

13.01.2020

10:00

7.150,00

7.250,00

73,50

17.12.2019

10:50

13.01.2020

10:50

5.714,85

5.800,00

59,00

17.12.2019

11

13.01.2020

11:00

5.434,70

5.500,00

56,00

Belediyemiz tarafından daha önceden uygulanmayan ve belediyemiz gelirlerinde bulunmayan
icra satışlarından gelen tellaliye harcı dahil olmuştur. İcra yoluyla yapılan satışlar neticesinde
2 ayda yaklaşık 80.000,00 TL tellaliye harcı gelir kayıt edilmiştir.
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Takip Servisi
Takip servisi tarafından borçlu mükelleflere 3.966 adet ihbarname, 1015 adet de ödeme emri
gönderilmiştir.

Kayıtlarımızda adresi tespit edilemediğinden
dolayı ulaşılamayan, 2014 ve öncesi yıllara ait
vergilerden zaman aşımı riski olan 3138 mükellef
için 13.12.2019 tarihinde Basın İlan Kurumu
aracılığı ile ilanen tebliğ yapılmıştır. Yapılan
ilanda toplam alacak tutarı 1.450.000 TL’dir.

İhbarname ve ödeme emri gönderildiği halde borçlarını ödemeyen mükelleflerin taşıtlarına
veya taşınmazlarına haciz işlemi uygulanmış, borcunu ödeyenlerin de haciz işlemleri
kaldırılmıştır.
Faaliyet döneminde tapuda 50 mükellefin taşınmazına haciz işlemi uygulanmış, borcunu
ödeyen 2 mükellefin haciz işlemi de kaldırılmıştır. Yine aynı şekilde daha önceden taşıtlarına
haciz konulan 223 mükellefden 76’sı borcunu ödemiş olduğundan haciz işlemleri kaldırılmıştır.
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Emlak Vergileri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
gereği taşınmazların vergilendirilmesi yapılmaktadır.

%14

%16

%19

%16

%20

Belediyemizin 2019 yılı gerçekleşen
bütçesinin %16’sı vergi gelirlerinden
oluşmaktadır.
Vergi Geliri

2015
7.243

2016
2017
2018
2019
10.133 11.319 13.300 13.452

Bütçe

45.634 53.900 54.878 82.480 86.526

Gerçekleşen Gelir bütçesinde Vergi Geliri Oranı

Sicil Bilgileri; Sistemde kayıtlı 95.089 gerçek, 2.231 tüzel olmak üzere toplamda 97.320 kayıtlı
mükellef bulunmaktadır.
Vergi Taraması çalışmaları; İlçemizde bulunan tüm taşınmazların adres bilgisi, tapu kaydı,
uydu görüntüsü ve sistemde kayıtlı beyan/bildirim bilgileri birbiriyle mukayese edilmiştir.
Bildirimi bulunmayan taşınmazlar için re’sen bildirim alınarak tahakkuktaki eksiklikler
giderilmiştir.
Vergi tarama çalışmaları;
- CITYSURFF
- TAKBİS
- TKGM parsel sorgulama
- Kayseri Büyükşehir CBS programları kullanılarak
Bina/Kat İrtifakı/Arsa/Arazi vasıflarının kontrolü ve saha çalışması yapılamıştır.

Bina

Arsa

Kat İrtifakı

Arazi

Yılbaşı Tahakkuku: 2019 yılının tahakkuklarının yeniden değerleme oranının yarısı (%11,29)
oranında artırılmış olan 2020 yılı yılbaşı tahakkuku 18.090.000,00 TL’dir.
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Ek Tahakkuk: Yukarıda bahsedildiği üzere yıl içerisinde yapılan tarama çalışmaları mevcut
yılın ve geçmiş yılların vergileri vergi cezaları ile birlikte tahakkuklandırılmıştır. Ek
tahakkuklar bir anlamda gelir servisinin performansını göstermekte olup faaliyet döneminde
1.326.000 TL ek yapılmıştır.
Aşağıdaki grafikte yılbaşı tahakkuk miktarı ile yıl içinde yapılan tarama işlemleri neticesinde
elde edilen ek tahakkuk miktarı gösterilmiştir.
18.090.000

15.750.000

13.452.000

1.326.000

2019 YIL
BAŞI
TAHAKKUK

2019 EK
TAHAKKUK

2019
TAHSİLAT

2020 YILBAŞI
TAHAKKUK

20.000
15.000
10.000

Ek;
2.640

Ek;
444

5.000

Ek;
3.428

Ek;
2.614

Ek;
2.150

Ek;
1.655

Ek; 1.326

0
2011

2012

2013
444

2014
2.640

2015
3.428

2016
2.614

2017
2.150

2018
1.655

2019
1.326

2020

2.550

2.850

3.374

3.999

4.767

6.619

9.972

13.722

15.750

18.090

Ek
Yılbaşı

Yılbaşı/Ek Tahakkuk Miktarı Grafiği (000,00 TL)

Emlak vergisi, İlan Reklam ve ÇTV ek tahakkuk çalışmalar neticesinde resen olarak (Emlak,
ÇTV, İlan Reklam) vergilerinde 182.500,00 TL ek tahakkuk oluşmuştur.

25400

ÇTV

İLAN REKLAM
13000
12900

11200
8450

5100

5100
3760 4500

5700

3600
1900

₺272.008

Emlak
Vergisi

20650
20400

1750

11000
10700
9500

5750
3700

₺102.038

5000
3400

₺73.286

₺64.960
₺22.123

₺31.490 ₺37.168 ₺37.932

₺32.422
₺10.733

Emlak Vergisi Tahakkuk Artışı Grafiği

ÇtTV İlan Reklam Vergisi Tahakkuk Artışı Grafiği
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KONU

EK TAHAKKUK
KENDİ BİLDİRİM

RESEN
EK TAHAKKUK

TOPLAM EK
TAHAKKUK

EMLAK VERGİSİ

621.000,00 TL

90.000,00 TL

711.055,00 TL

İLAN REKLAM

35.400,00 TL

50.000,00 TL

85.400,00 TL

ÇTV

64.500,00 TL

42.500,00 TL

107.000,00 TL

902.500
720.000

182.500

KENDİ BİLDİRİM

RESEN ÇALIŞMA

TOPLAM

Tarama işlemleri sonucu elde edilen ek tahakkuklar takip işlemleri sonucu tahsilata
dönüşmektedir.

13.300

11.319

13.452

10.133
7.243
4.959
2.850

2.450

2011

3.335

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Yıllara Göre Emlak Vergi Tahsilat Artışı Grafiği (000,00 TL)

%85
%84

%65

%91
%90

%92

%90

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Emlak Vergisi Tahakkuk - Tahsilat Oranları (000.00)

Tarama çalışmaları ile elde edilen ek tahakkuklarla tahakkuk tahsilat oranı düşmesi gerekirken
yapılan takip işlemleri sonucu tahsilat miktarı artırılmış ve Tahakkuk Tahsilat oranları %90’nın
üzerine çıkmıştır. Cari yıl için borç takip işlemleri yapılmadığından diğer yıllara göre cari yılın
oranı düşük çıkmaktadır.
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Bildirim ve Beyan İşlemleri; 2019 yılında bildirimi verilmeyen 1794 adet taşınmazın
bildirimleri re’sen oluşturulmuştur.

2019 Yılı;
12468;10%

Bir yılda alınan bildirim 12.468 adettir.
İlçemizde günde ortalama 30-50 adet tapu
devri yapılmaktadır.

Eski Bildirim;
110741; 90%

Emlak Bildirim Durumu

Re'sen;
1794; 14%

Geç kendi bildirim;
3841; 31%

Toplam bildirim sayısı 123.209 olup 2019
da 12.468 adet emlak bildirim alınmıştır.
Süresinde
bildirimde
bulunmayan
mükellefler için birimimiz tarafından
re’sen bildirim/beyan işlemi yapılmaktadır.

Zamanında kendi
bildirim; 6833; 55%

Emlak Bildirim Durumu

Muafiyet Bilgileri; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereği vergiden muafiyet talebinde bulunan
mükelleflere şartları taşımaları halinde muafiyet işlemi yapılmıştır.
Vergi istisnasından yararlanan toplam kişi sayısı 6.628 olup bunun 650’si 2019 yılında muaf edilmiştir.
Muafiyet Türleri

Emlak Vergi Muafiyet Durumu

Şehit ve Gazi; 25
Engelli;
321

Geliri
olmayan; 1948

2019 yılı; 650;
10%

Eski Prog.
gelen Genel;
1720

Önceki Yıllar; 5972; 90%
Emekli;
2597

Daimi
muafiyet; 25
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İlçemizde işyeri açılış-kapanış sirkülasyonu yoğun olmaktadır. Yılda ortalama 250 adet işyeri
açılış ve kapanış işlemi yapılmakta olup toplam işyeri sayısı 1670 adettir.
Maden Ocakları Belediye Katkı Payı Bilgileri; 2464 Sayılı Kanun’un mükerrer 97.
maddesine göre ve 3213 Maden Kanunu 14. maddesine istinaden ilçemiz sınırlarında faaliyet
gösteren 42 adet Maden Ocağından %0,2 oranında 2017-2018 yılları için 210.000,00 TL
belediye katkı payı tahakkuku elde edilmiştir.
İlçemizdeki Gayrimenkul (Envanter) Bilgileri; Birimimizde 2014 yılında başlanılan
envanter kaydı ve buna bağlı detaylı vergi çalışmalarına 2019 yılı içerisinde de devam
edilmiştir. Yapımı biten ve mesken vasfına dönüşen taşınmazların tespiti, binaların sınıf
kontrolü, arsa ve arazilerin vergi kontrolü ile işyerlerine ait vergilendirmelerin takibinde titizlik
gösterilmektedir.

ARSA;
KAT İRTF.(ARSA); 8802;
3884;

ARAZİ ; 24653;

DÜKKAN; 4884;

BİNA; 5393;

MESKEN; 53514;

Gayrimenkul (Envanter) Bilgileri
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Bütçe ve Muhasebe İşlemleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Mahalli İdare Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile başkanlık
emir ve talimatları çerçevesinde gelir ve gider işlemlerini bilgisayar ortamında titizlikle yerine
getirmektedir.
Düzenlenen ödeme evraklarının Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine
uygunluğunun kontrolü ve hesaplara kaydı yapılmıştır.
Yolluk, mutemet avansları ve kredilerin muhasebe kayıtları yapılmıştır. Memur ve işçilerin
tahakkuk eden tüm alacaklarının ödemeleri yapılmıştır.
Belediye personelinin icra, nafaka, kefalet ve sendika aidatı gibi tahakkuk eden borçları, ücret
ve maaş bordrolarından yapılan kesintilere ait ödemelerin kanuni süresinde ilgili kamu
kuruluşlarına yatırılması sağlanmıştır.
Mevzuatı gereğine belediyemize verilen paylardan ilgili kurumlara olan borçlardan dolayı
yapılan kesintilerin takibi yapılarak muhasebe kayıtları yapılmıştır.
Firmaların ödemeleri yapılırken vergi dairesine borçlarının olup olmadığı sorgulanmış ve
sorgulama sonucunda vergi borcu olan firmaların emanetlerindeki paralarından kesilerek ilgili
vergi dairelerine yatırılması sağlanmıştır. İhale ile Belediyemizden iş alan yüklenici firmaların
SGK borç sorgulamaları yapılmıştır.
Belediyemizin gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden kurumlara, birliklere vb. kuruluşlara
ödenmesi gereken payların takibi yapılarak süresi içerisinde ödenmesi sağlanmıştır.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrası ve 38.
maddesinin 2. fıkrasına göre ihtiyaç duyulan ödenekler için aktarma yapılmıştır.

2018 mali yılının bitiminden itibaren bütün muhasebe kayıtları kapatılarak kesin hesap
cetvelleri oluşturulmuştur. Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli ve 74 sayılı kararıyla Plan
Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı incelenmiş, 09.05.2019
tarihli 9 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir.
Birimlere 2020 mali yılı ve izleyen iki yıl bütçe çağrısı yapılmıştır. Birimlerden gelen bütçe
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tekliflerinin koordinasyonu yapılarak taslak haline getirilmiş olup, encümende incelenerek
Meclis’e havale edilmiştir. Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 148 sayılı kararı ile Plan
Bütçe Komisyonuna havale edilen taslak bütçe incelenmiş, 10.10.2019 tarih ve 168 sayılı
meclis kararıyla kabul edilmiştir.
Birimlere, kullandıkları gelir kalemlerinin 2020 yılı ücretinin teklifi ve yeni gelir kalemi
tekliflerinin bildirilmesi için yazı gönderilmiştir. Birimlerden gelen ücret tarifesi tekliflerinin
koordinasyonu yapılarak Meclis’te görüşülmesi sağlanmıştır. Belediye Meclisi’nin 07.10.2019
tarih ve 149 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen taslak gelir ücret tarifesi
incelenmiş, 10.10.2019 tarih ve 169 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir.
Taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkililerine Taşınır Mal Yönetimi yıl sonu işlemleri ve taşınır
cetvelleri oluşturulmasına yönelik olarak 28.11.2019 tarihinde eğitim verilmiştir. Birimlerden
Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelleri talep edilerek muhasebe kayıtları ile taşınır modülü
kayıtları karşılaştırılıp gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
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Belediyemizin çeşitli birimlerinde görevli taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Sıra Birimler

Taşınır Kayıt
Yetkilisi

Taşınır Kontrol
Yetkilisi

Sıra Birimler

Taşınır Kayıt
Yetkilisi

Taşınır Kontrol
Yetkilisi
Bülent
Hasan BAYKUL
TOPSAKAL
Nurettin
Sinan YİĞİT
SERTTAŞ
Cihan
Zafer AKPINAR
DEMİRTAŞ

1

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

Mehmet ALPAY

Mustafa ŞAHİN

12

Makine İkmal Bakım ve
Onarım Müdürlüğü

2

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Osman ŞENER

Engin BAŞ

13

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3

Etüt Proje Müdürlüğü

Esra AKÇADIRCI

14

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

4

Fen İşleri Müdürlüğü

İbrahim YILMAZ

15

Özel Kalem Müdürlüğü

Ferit AKAR

Halil IŞIK

16

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Mustafa SİMER

Cenk Sencer
ÖZKAN

Özcan
EROĞLU
Emine
ERDOĞAN

5

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Canan ŞAHİN

Özlem
DOĞRAMACI

6

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Mahmut
KIVANÇ

Mehmet AKKAŞ

17

Plan ve Proje Müdürlüğü

Fatih ÇAĞIRAN

Ahmet TULGAY

18

Sağlık İşleri Müdürlüğü

19

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Tuğran SEL

Yuşa TAMOKUR

20

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Samet YÜCEL

Selçuk KILINÇ

21

Yapı Kontrol Müdürlüğü

7
8

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü - Bilgi İşlem

Mustafa
YİĞİTOĞLU
Şehit
Mustafa
KEMİKKIRAN
YİĞİTOĞLU
Ali Murat
Beyza
BİRADEROĞLU BOZDOĞANLI
Murat ÇAPAR

9

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

10

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Mustafa SİMER

Ramazan BAKIR

22

Yazı İşleri Müdürlüğü

11

Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü

Çetin
KAHRAMAN

Önder
TOPAKTAŞ

23

Zabıta Müdürlüğü

Suzan
AYRANCI
Talat Barın
KISIR

Mahmut
KIVANÇ
Serkan
BAYRAKTAR
H.İbrahim
BUYRUKÇU

Erman AĞMAZ
Yaşar
BAĞIRGAN

Mehmet AKKAŞ
Ferit AKAR
Evren KARSLI

Mizanlar aylık olarak takip eden ayın sonuna kadar Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim
Sistemi (KBS) üzerinden düzenli olarak gönderilmiştir.
Müdürlüğümüze gelen cevap verilmesi gereken evraklar işleme alınarak gereği yapılmıştır.
Kanunlarla belirlenen her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerin tahakkuk ve tahsilat işlemleri
yürütülmüştür.
Belediyemizin Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 16’ncı maddesine göre; mali işlemlerde
uygulama birliğinin sağlanması ve risk unsurları dikkate alınarak harcama birimlerinin
ekonomik kodlardan yapacakları ödemelere ait ödeme emri belgelerinden; 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu kapsamında Kamu İhale Tebliği ile belirlenen doğrudan temine ilişkin parasal
limiti (KDV hariç) aşan ödeme emirleri ve eki belgeler gerçekleştirme görevlisi tarafından
muhasebe modülü geçici kayıtlarına alınıp, imzaları tamamlatıldıktan sonra ön mali kontrole
tabi tutulmuştur. Ön mali kontrolde eksik ve hatası bulunmayan ödeme emri belgeleri kesin
kayıta alınıp yevmiye numarası evrak üzerine yazıldıktan sonra kontrol edilmiş ve uygun
görülmüştür kaşesi basılmıştır. 2019 yılında harcama birimleri tarafından 2.384 adet ödeme
emri belgesi Müdürlüğümüze Ön Mali Kontrol için gönderilmiş, Müdürlüğümüz tarafından
4.916 adet muhasebe işlem fişi düzenlenerek toplam 7.300 adet yevmiye kaydı yapılmıştır.
İŞLEM SAYISI

TOPLAM

Bütçe ve
Muhasebe
İşlemleri

Yevmiye Sayısı (ÖE+MİF)

7.300

Ödenek Aktarma İşlemi Sayısı

82

Ön Mali Kontrol Yapılan İşlem Sayısı
Düzenlenen Ön Mali Kontrol Raporu Sayısı

70

2.384
6
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Tahsilat İşlemleri

Mükelleflerimize iş ve işlemlerinde kolaylık sağlamak amacı ile on-line tahsilat, banka
üzerinden tahsilat ve kredi kartı ile tahsilat imkânları sunulmuştur. Vergi dönemleri olan Mayıs
ve Kasım aylarında geçici vezne kurularak vatandaşlara daha hızlı hizmet verilmiştir. Geçici
vezne olarak görevlendirilen 3 personele tahsilat işlemleri, iş hayatında iletişim ve vatandaş
ilişkileri konularında iş başında eğitim verilmiştir.

Vezneden Yapılan Tahsilat Tutarı

25.461.167,05

Bankadan Yapılan Tahsilat Tutarı

42.027.945,25

On-line Tahsilat Tutarı

4.362.195,53

Posta Çeki İle Tahsilat Tutarı

64.750,98

Diğer Tahsilat

4.246.739,67
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2- Performans Sonuçları Tablosu
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
İdare Adı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1

KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

Stratejik Hedef 1.1

Kurumsal Kimlik Çalışması

Performans Hedefi 1.1.1

Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek
Hedeflenen
Gerçekleşme
Gerçekleşen
(2019)
Oranı %

Performans Göstergeleri
1

TSE EN ISO 9000 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki

Adet

2

2

%100,00

%0,00

1

%100,00

%0,00

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

2

1

%50,00

%-50,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

30

23

%76,67

%-23,33

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

4

3

%75,00

%-25,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

%0,00

%-100,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

İş Paketi

1

1

%100,00

%0,00

Stratejik Hedef 1.3

Halkla ilişkilerin geliştirilmesi

Performans Hedefi 1.3.7

Hizmetlerin sunumunda halkın katılımnı sağlamak ve taleplerini belirlemek

1

Kamuoyu araştırmaları yaptırılması

Adet

1

Stratejik Hedef 1.5

Belediye hizmetlerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak

Performans Hedefi 1.5.1

KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemi geliştirmek

1

Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması

Adet

Stratejik Hedef 1.6

Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek

Performans Hedefi 1.6.2

İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

YGG toplantısı düzenlenmesi
İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin
yapılması
İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi
verilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli görülen eğitimlerin yapılması
(KOS 1.1.1)
İç kontrol konusunda temel ve gerekli bilgilerin, eylem planının ve
benzeri bilgilerin yer alacağı "iç kontrol" kitapçığı yayınlanarak tüm
birimlere dağıtımının sağlanması (KOS 1.1.2)
İç kontrol sisteminin uygulanmasının üst yönetim tarafından izleme ve
değerlendirmenin yapılabilmesi için birim yöneticilerinin personeline
örnek olmaları hususunda birimler arası bilgi paylaşımı ve
değerlendirme toplantıları yapılması (KOS 1.2)
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi
çerçevesinde birim faaliyet raporlarının hazırlanması (KOS 1.4)
Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve
güvenilirliğinin Kesin Hesap ve Denetim Raporlarıyla uygunluğunun
sağlanması (KOS 1.6)
İdarenin misyonunun personel tarafından benimsenmesi için duyuru
yapılması (KOS 2.1)
Teşkilat Şemasına göre görev dağılımının güncellenmesi (KOS 2.4)
Birimde hassas görevler tanımlanarak prosedürler oluşturulması ve
personele duyurulması (KOS 2.6)
Personelin yeterliliği ve performansının değerlendirilerek sonuçlarının
personel ile görüşülmesi (KOS 3.6)
Belediyemizin misyon ve vizyonların oluşturulması, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptanması, performansların ölçülmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan
hazırlanması (RDS 5.1)
Brirmlerin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans
programını hazırlaması (RDS 5.2)
Birim bütçesinin stratejik plana ve performans programına uygun olarak
hazırlanması (RDS 5.3)
Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programı
ile belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğünün izlenmesi
(RDS 5.4)
Yöneticilerin, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun
birim hedefleri belirleyip personeline duyurması (RDS 5.5)
Birim hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması
(RDS 5.6)

18 Birim amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi (RDS 6.1)
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Sapma
Oranı %
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19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin analiz edilmesi
(RDS 6.2)
Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planlarının yeniden
gözden geçirilmesi (RDS 6.3)
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.) belirlenmesi ve
uygulanması (KFS 7.1)
Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve
işlem sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde uygulanması (KFS 7.2)
Kontrol faaliyetlerinin, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğini
sağlayacak şekilde uygulanması (KFS 7.3)
Belirlenen kontrol yöntemi maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için
fayda/maliyet analizinin yapılması (KFS 7.4)
İdare faaliyetlerinin mali karar ve işlemleri hakkında yazılı olan
prosedürlerin geliştirilmesi (KFS 8.1)
Prosedürlerin ve ilgili dokümanların faaliyet veya mali karar ve işlemin
başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak
şekilde geliştirilmesi (KFS 8.2)
Belirlenen prosedürlerin ve ilgili dökümanların güncelliğinin, mevzuata
uygunluğunun, anlaşılabilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin sağlanması (KFS
8.3)
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanmasının,
uygulanmasının, kaydedilmesinin ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere
verilmesi (KFS 9.1)
Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam
olarak uygulanamadığı durumlarda olabilecek riskler için gerekli
tedbirlerin alınması (KFS 9.2)
Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli
kontrollerin yapılması (KFS 10.1)
Personelin iş ve işlemlerinin izlemesi ve onaylaması, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermesi (KFS 10.2)
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 önlemlerin alınması (KFS 11.1)
Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirmek
suretiyle faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik önlemlerin alınması
(KFS 11.2)
Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü göreviyle ilgili raporlar
hazırlatılıp yeni görevlendirilen personele vermesi ve devir işlemi
yapılmadan personelin ayrılmasına izin verilmemesi (KFS 11.3)
İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve
sorumlulukları kapsamında personeli bilgilendirme toplantıları yapılması
(BİS 13.6)
Birimde yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin değerlendirme,
öneri ve sorunlarını iletebilmeleri için öneri/şikayet kutusu, anket ve yüz
yüze görüşmeyi sağlayacak iletişim kanallarının açık tutulması (BİS
13.7)
Belediye bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının ve ikinci altı aya
ait beklentilerinin, hedeflerinin ve faaliyetlerinin internet sitesinde
yayımlanarak kamuoyuna duyurulması (BİS 14.2)
Faaliyet sonuçları ve değerlendirmelerin idare faaliyet raporunda
gösterilmesi ve duyurulması (BİS 14.3)
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama
ağının yazılı olarak belirlenmesi (BİS 14.4.1)
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile ilgili hazırlamaları gereken
raporları kapsayan iş takvimi oluşturulup personelin bilgilendirilmesi (BİS
14.4.2)
Kayıt ve dosyalama sisteminin, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını
sağlayacak şekilde yapılandırılması (BİS 15.3)
Kayıt ve dosyalama sisteminin belirlenmiş standartlara uygun olarak
yapılması (BİS 15.4)
Yöneticilerin, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli
incelemeyi yapması (BİS 16.2)
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı
bir muamele yapılmaması (BİS 16.3)
İç kontrol sisteminin İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından altı aylık
periyodlarla değerlendirilip raporların hazırlanarak üst yöneticiye
sunulması (İS 17.1)
İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç
ve yöntemlerin belirlenmesi (İS 17.2)
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Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

İş Paketi

1

1

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

%

100

%0,00

%-100,00

Adet

2

2

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

Adet

2

2

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

Adet

2

2

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00
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İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm birim yöneticilerinin katılımlarının
sağlanması (İS 17.3)
İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya
48 idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda
düzenlenen raporların dikkate alınması (İS 17.4)
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler
49
belirlenip eylem planı oluşturularak uygulanması (İS 17.5)
47

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

%87,50

%-12,50

%100,00

%0,00

Stratejik Hedef 1.10

Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak

Performans Hedefi 1.10.1

İlçedeki taşınmazları tespit ederek kayıt altına almak ve günceliğini takip etmek

1

Taşınmaz taraması yapılması

%

80

70

Stratejik Hedef 1.11

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak

Performans Hedefi 1.11.3

Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak

1

İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi

Performans Hedefi 1.11.4
1

%

100

100

Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması

%

100

100

%100,00

Stratejik Hedef 1.15

Belediye taşınmaz kayıt sistemi kurmak

Performans Hedefi 1.15.1

Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazları kayıt altına almak ve değer tespitlerini yapmak/yaptırmak

1

Tespit ve değerlendirmelerin yapılması

Performans Hedefi 1.15.4
1

%

Kayıtların takibi ve koordinasyonunun yapılması
Belediye taşınır kayıt sistemini kurmak

Performans Hedefi 1.16.4

Taşınır Kayıt/Kontrol Görevlilerini belirlemek

Görevlendirme yapılması

70

%70,00

%-30,00

Kişi

2

2

%100,00

%0,00

80

70

%87,50

%-12,50

100

100

%100,00

%0,00

80

%80,00

%-20,00

100

%100,00

%0,00

Performans Hedefi 1.18.8

Taşınmaz tarama çalışmaları yapmak

Taşınmaz taraması yapılması

1

1

2

%

%

100

İnşaat firmalarının geçici olarak koymuş oldukları tabelalardan ilan reklam vergisi almak
%

100

100

%100,00

%0,00

Adet

1

1

%100,00

%0,00

%

5

3

%60,00

%-40,00

Kira gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak

Belediye taşınmazlarından kiraya verilebileceklerin tespit edilerek
ihaleye çıkarılması
Kira ihalelerinde rekabet ortamının oluşturulması ve katılımcı sayısının
artırılması suretiyle gelirlerin artırılması

Performans Hedefi 1.18.18

100

İlan reklam beyanlarının güncelliğini denetleyerek vergi artışı sağlamak

Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin
yapılması

Performans Hedefi 1.18.15
1

%

İlçe genelinde izinsiz kullanılan yerlerden (inşaat, kum vb.) işgaliye ücreti almak

Tespit edilen reklam tabelalarının vergi tahakkuku ve tahsilinin
yapılması

Performans Hedefi 1.18.12
1

İşyeri önlerine taşma yapan esnaflardan işgaliye ücreti almak

Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması

Performans Hedefi 1.18.11
1

%

Tespit edilen işgaliyelerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması

Performans Hedefi 1.18.10

%-30,00

100

Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak

Performans Hedefi 1.18.9

%70,00

%

Stratejik Hedef 1.18

1

70

Muhasebe sisteminde belediye taşınmazlarının kayıt ve takibini yapmak

Stratejik Hedef 1.16

1

100

%0,00

Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem yapmak

1

Ödeme emri ve ihbarname gönderilmesi

%

100

70

%70,00

%-30,00

2

Sistemde kayıtlı cep telefonu sayısının artırılması

%

50

10

%20,00

%-80,00

3

Borçlu mükelleflere SMS yollamak

%

100

100

%100,00

%0,00

Performans Hedefi 1.18.20

Vergi dönemlerinde belediyede vatandaşların beklememesi için tahsilatı kolaylaştıran tedbirler almak

1

Geçici vezne kurulması

Adet

2

2

Yeni bağlanan mahallelerde mobil tahsilat noktaları oluşturulması

Adet

1

%

100

Performans Hedefi 1.18.23
1

1

%50,00

%-50,00

%0,00

%-100,00

%100,00

%0,00

Şartlı, şartsız bağışları değerlendirmek

Bağışın kabul edilmesi
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Stratejik Hedef 1.19

Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek

Performans Hedefi 1.19.1

Stratejik Plan ve Performans Programının izleme ve değerlendirme süreçlerini takip etmek

1

BELBİS yazılım sisteminde bilgisayar programı yaptırılması

Performans Hedefi 1.19.2
1

1

Birimlere rehberlik edilmesi

%

100

Eğitim toplantısı yapılması

Adet

%100,00

%0,00

1

%100,00

%0,00

%

100

100

%100,00

%0,00

Adet

2

2

%100,00

%0,00

Performans Hedefi 1.20.1

Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir kurallar oluşturmak

1

100

1

Sürekli iyileştirme sistemi kurmak

Uygulanan kuralların personele duyurulması

Performans Hedefi 1.20.3

%-100,00

Harcama birimi yöneticilerine 5018 sayılı yasa kapsamında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek

Stratejik Hedef 1.20

1

%0,00

Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik etmek

Performans Hedefi 1.19.3
1

Adet

Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek

Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
İdare Adı

Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak)

Stratejik Amaç 2

TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK

Stratejik Hedef 2.11

İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek

Performans Hedefi 2.11.5

İşyerlerinde çıkmaları engelleyici tedbirler almak
Hedeflenen
Gerçekleşme
Gerçekleşen
(2019)
Oranı %

Performans Göstergeleri
1

İşgaliye bedelilin tahakkukunun yapılması

%

100

100

%100,00

Sapma
Oranı %
%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
İdare Adı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL VE SPORTİF FAALİYETLERLE TALAS’I CAZİBE MERKEZİ HALİNE
GETİRMEK

Stratejik Hedef 3.2

İlçedeki kültürel varlıkları değerlendirmek

Performans Hedefi 3.2.2

Restorasyonu tamamlanan yapıların etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak
Hedeflenen
Gerçekleşme
Gerçekleşen
(2019)
Oranı %

Performans Göstergeleri
1

Restorasyonu tamamlanan yapıların işletmeye açılması için Talas İmar
A.Ş.'ye tahsis edilmesi

%

100

%0,00

Sapma
Oranı %
%-100,00

PERFORMANS SONUÇLARI ÖZET TABLOSU
İdare Adı

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ortalama
Ortalama
Performans Hedeflenen
Gerçekleşen Gerçekleşme Sapma
Göstergesi
(2019)
Oranı %
Oranı %

Performans Hedefleri
Faaliyet sayısı

Adet

78

73

%88,42

%-11,58

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Performans programında yer alan 78 adet faaliyetten 73 tanesinde değişik oranlarda
gerçekleştirmeler sağlanmış olup toplamda ortalama gerçekleşme oranı %88,42 olarak
sağlanmıştır. Planlanan bazı faaliyetlerimizde faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirme
sağlanamadığından hedeflerde %-11,58 oranında sapma meydana gelmiştir.
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4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans gerçekleşmeleri üçer aylık periyotlar ile hazırlanmaktadır. Performans
gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi, gösterge gerçekleşme değerlerinin hedef değerler ile
mukayesesi, başarı aralıklarının tespiti, bu aralıklara göre puan ve belirlenen diğer parametre
işlemleri şeklinde yapılmalıdır.
Performans raporlama için kullanılan sistem, hedefle gerçekleşmenin mukayesesi sonucunda;
➢ %85 ve üstü gerçekleşme aralığındaki göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilip buna
göre kodlanması ve 100 puan alması,
➢ %70-84 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin iyi seviyede kabul edilip, buna göre
kodlanması ve 75 puan alması,
➢ %55-69 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin orta seviyede kabul edilip, buna göre
kodlanması ve 50 puan alması,
➢ %45-54 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin zayıf seviyede kabul edilip, buna göre
kodlanması ve 25 puan alması,
➢ %0-44 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin ise çok zayıf seviyede kabul edilip, buna
göre kodlanması ve 0 puan alması şeklinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Müdürlüğümüze ait performans gerçekleşme yüzdesi olan %88,42 oranı ile %85 ve üstü
gerçekleşme aralığındaki göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilip buna göre kodlanması ve
100 puan olduğu kabul edilmiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AÜstünlükler
Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülmekte olan görevler üst yönetim tarafından her türlü
desteklenmekte ve bazı çalışmalarımızı belediye başkanımızın bizzat yakından takip ediliyor
olması sebebiyle, Müdürlüğümüzdeki iş akışının daha nitelikli yürütülmesine yardımcı
olmaktadır.
Mali Hizmetler Müdürlüğü dinamik teşkilat yapısı ile 3 şeflik halinde kalifiye personel
marifetiyle görevini yerine getirmektedir. Birim personeli bu bakımdan Belediyemizin tüm iş
süreçlerine hâkim ve donanıma sahiptir. Diğer birimlerin görevlerini ve çalışma planlarını,
bütçelerini ve kalite hedefleri ile performans ölçütlerine yönelik her türlü istatistiki ve arşiv
bilgileri Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.
Bütün bu sayılanlar Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma performansını olumlu
etkilemektedir.
BZayıflıklar
Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin görevleri ile ilgili eğitim ihtiyacı
bulunmaktadır.
Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların kaydının sağlıklı yapılamaması, tespit edilmiş
olanların da muhasebe kayıtları ile uyumlu olmaması durumu denetimlerde tekit konusu
edilmektedir.
Zaman aşımı riski bulunan belediye alacaklarının takibinde personel ihtiyacı bulunmaktadır.
Yıl sonu itibarıyla 466 bin lirası kira alacakları olmak üzere 17 milyonun üstünde vadesi geçmiş
Belediye alacağının takibinin yapılması gerekmektedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde yeterli sayıda personel istihdam edilmesi durumunda
belediyemizin kurumsallaşmasına yönelik görevlerinin yerine getirilmesine ve mali yapısına
önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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Bununla birlikte Müdürlüğümüz çalışmalarını elektronik ortamda takip edecek yeterli düzeyde
yazılım programının ve izleme ve ölçme sistemin geliştirilememiş olması Stratejik Plan,
Performans Programı, Kalite Yönetim ve İç Kontrol Sisteminde izleme ve ölçme faaliyetlerinin
yerine getirilmesini olumsuz etkilemektedir. Yazılım ihtiyacımız Bilgi İşlem Merkezimize
iletilmiş olmakla birlikte henüz sonuç alınamamıştır.
Ayrıca Müdürlüğümüz görevleri yoğunlukla kurumsal işlerin koordinasyonundan ibaret
olmakla birlikte diğer hizmet birimlerinden yeterli düzeyde destek alınamamaktadır. İstenilen
dokümanlar talep edilen sürenin çok gerisinden zoraki alınabilmekte ve bu durum projenin
planlanan sürede tamamlanma sürecini olumsuz etkilemektedir. Kalite yönetim sistemi ve
kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına üst yönetimce gerekli desteğin verilmesi
Belediyemizin kurumsallaşmasına ciddi katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
CDeğerlendirme
Mali Hizmetler Müdürlüğü genel anlamda çağdaş belediyecilik standartlarında hizmet vererek
Talas Belediyesi vizyonunu en iyi şekilde yansıtmaktadır. Çalışmaların tümü büyük bir özveri
ve personelin fedakarlığı ile yürütülmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Emlak ve Gelir Şefliği ile İcra ve Takip Şefliğinin personel sayısı yeterli hale getirilmelidir.
Bilgisayar yazılım programları birimin ihtiyacını karşılamamaktadır. Türkiye Belediyeler
Birliği iş birliği ile yazılımı geliştirme çalışmalarının durdurulmuş olması sistemin geleceği
açısından endişe vermektedir. Bu açıdan İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-Belediye
modüllerinin bir an önce tamamlanması ve kullanıma açılması acil ve önemlidir. Halen bazı
çalışmalarımız Microsoft Excel ve World programları ile takip edilmektedir. Yetersiz olan bu
durum birim çalışmalarında kurumsallaşma önündeki en büyük eksiklik olarak
değerlendirilmektedir.
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EKLER
Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2020
Nimet ATEŞ
Bütçe ve Muhasebe Şefi ve
Harcama Yetkilisi

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 20.01.2020
Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Mali Hizmetler Müdürü
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