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SUNUŞ

Ülkemizdeki yeni gelişmelerle birlikte yönetim anlayışında ve kamu yönetiminde de
değişiklikler yaşanmaktadır. Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli
çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması temel bir politika olarak benimsenmiştir.
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu iç Kontrol Standartları
Tebliği" ile kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin kamu iç kontrol standartlarına uyumunu
sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaları belirlemeleri, bu çalışmalar için eylem planı
oluşturmaları, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını
yürütmeleri gerektiği belirtilmiştir.5018 sayılı Kanun’la, her bir kamu idaresinde geleneksel
kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan
ve uluslararası örgütlerce oluşturulan standart ve yöntemlerden yararlanılarak bir iç kontrol
sisteminin oluşturulması öngörülmüştür.
Nevşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile 20222024 Stratejik Planı’nda belirlenmiş amaçlara ulaşmak için yürütülen kurumsal çalışmaların
sistemli ve planlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda
belediyemizi tehdit edecek riskler belirlenerek risklere karşı gerekli önlemler alınacaktır.
Bu planda öngörülen çalışmaların aksatılmadan yürütülmesini sağlamak adına
yöneticilerimizin ve birim müdürlerimizin gerekli ilgi ve hassasiyeti göstereceklerine olan
inancımız sonsuzdur. Nevşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Dr. Mehmet SAVRAN
Belediye Başkanı
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1.GİRİŞ
Çağdaş kamu yönetimi anlayışı kurumların, amaçlarını en iyi şekilde yerin
getirebilmeleri için yöneticilerin hesap verme sorumluluğunu ön plana çıkarmıştır. Buna
istinaden kamu kurumları görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri olası riskleri
bilmek, risklere karşı alınacak önlemleri tespit etmek ve değerlendirmek durumundadır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. maddesinde iç
kontrolün tanımı yapılmıştır. Ayrıca 26.12.2007 tarihli ve 26738 Sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Kamu İç Kontrol
Standartları belirlenmiştir. Söz konusu standartlar; idarelerin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel
yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir
kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
2.İÇ KONTROL SİSTEMİ
İç Kontrolün Tanımı

5018 Sayılı Kanun’un 55. maddesine göre iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirme
aşamasındaki belirsizlikleri en aza indirmek amacıyla uygulanan bir süreçtir. Tehdit veya
fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmek için yönetimi güçlendirir.
İç Kontrolün Amaçları

Kanun’un 56. maddesine göre iç kontrolün amaçları;
• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetilmesini,
• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini,
• Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,
• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını
sağlamaktır.
Temel İlkeler

İç kontrol sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi
sırasında aşağıdaki temel ilkelerin dikkate alınması uygun olacaktır.
1. 5018 sayılı Kanun yönetim sorumluluğunu esas almaktadır. Bu doğrultuda, etkin bir iç
kontrol sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu kamu idarelerinin üst yöneticileri
ile diğer yöneticilerine aittir.
2. İç kontrol genel anlamda yönetim kontrolü olup; sadece düzenlemelerden, prosedürlerden,
süreç akış şemalarından ve ön mali kontrolden oluşmamaktadır. İç kontrolün, faaliyetlerin
yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınması
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gerekmektedir.
3. İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut
sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
4. İç kontrolün kapsamına idarenin bütün birimlerindeki mali ve mali olmayan her türlü
faaliyet, karar ve işlem dâhildir.
5. İç kontrol sistemine ilişkin tüm düzenlemeler, yöneticiler ve personel tarafından sistemin
kurgusunun ve işleyişinin tam ve doğru anlaşılmasını sağlayacak derecede ayrıntılı
açıklamalar içermelidir.
6. İç kontrol sistemine ilişkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir yaklaşımla,
idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi kendine özgü koşulları
dikkate alınmalıdır.
İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri ve Standartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliğinde 5 Bileşen, 18 Standart ve her bir standart için gerekli 79 adet Genel Şart
belirlenmiştir.
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1. Kontrol Ortamı Standartları
Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve
olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik
destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve
uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi
sağlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.
1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek
olmalıdırlar.
1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir
olmalıdır.
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak
belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı
oluşturulmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından
benimsenmesi sağlanmalıdır.
2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt
birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve
sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele
bildirilmelidir.
2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel
görev dağılımı belirlenmelidir.
2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk
dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere
ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik
mekanizmalar oluşturmalıdır.
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı,
performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
sağlamaya yönelik olmalıdır.
3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde
yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel
seçilmelidir.
3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine
uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
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3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az
yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.
3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin
performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel
için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar
yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
Standart: 4. Yetki Devri
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak
bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.
4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere
bildirilmelidir.
4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde
yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
2. Risk Değerlendirme Standartları
Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin
tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.
Standart: 5. Planlama ve Programlama
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için
ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı,
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun
olarak hazırlamalıdır.
5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans
programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel
hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve
süreli olmalıdır.
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
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6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri
belirlemelidir.
6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz
edilmelidir.
6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.
3. Kontrol Faaliyetleri Standartları
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve
belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol
strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli
gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama,
koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.)
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem
sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin
sağlanmasını kapsamalıdır.
7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu
alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine
sunmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında
yazılı prosedürler belirlemelidir.
8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması,
uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili
personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
Standart: 9. Görevler ayrılığı
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler
ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi
görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak
uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri
almalıdır.
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol
etmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli
kontrolleri yapmalıdır.
10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
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Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi
sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi
faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
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.
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli
kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı
olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda
yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve
düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.
4. Bilgi Ve İletişim Standartları
Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli
bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine
getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim
ve kayıt sistemini kapsar.
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma
süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve
memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli
bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.
13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve
yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.
13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması
ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.
13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları
üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.
13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini
görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve
sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.
Standart: 14. Raporlama
İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap
verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve
performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
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beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.
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.
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği,
sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden
evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.
15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel
tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını
sağlamalıdır.
15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde
sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de
kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde
bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve
duyurulmalıdır.
16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli
incelemeyi yapmalıdır.
16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir
muamele yapılmamalıdır.
5. İzleme Standartları
İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme
faaliyetlerini kapsar.
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi
İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu
iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem
belirlenmelidir.
17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya
idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate
alınmalıdır.
17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler
belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
Standart: 18. İç denetim
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
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Bu standart için gerekli genel şartlar:
18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen
standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.
18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri
içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

İç Kontrol Sisteminde Rol ve Sorumluluklar

Üst yönetici: İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, işleyişi
izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç kontrol
sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme görevini üstlenmekle
birlikte kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin
düzgün biçimde işleyişinin sağlanmasından sorumludur.
Birim Yöneticileri (Harcama Yetkilileri): Birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi
oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve izlemek, zayıf yönleri geliştirmekle sorumludur.
Strateji Geliştirme Birimi Yöneticileri: İç kontrol sisteminin Harcama birimlerinde
oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim
ve rehberlik hizmeti sağlamaktan sorumludur.
Personel: İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç
kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki
personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin
içine yerleşmiş bir süreçtir.
İç Denetim Birimi: İç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini sürekli olarak incelemek, güçlü
ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için değerlendirme ve tavsiyeler
sunmak suretiyle iç kontrol sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur.
Sayıştay: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine göre kamu idarelerinde iç kontrol
sistemlerinin işleyişini değerlendirir. Dış denetim organı olarak yapacağı düzenlilik
denetimlerinde kamu idaresinin iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyip işlemediğini
değerlendirir. Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç
kontrol güvence beyanlarını ve iç denetim raporlarını da dikkate alır.
3. İÇ KONTROL SATANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
Nevşehir Belediyesi 2022-2023 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
çalışmaları 06.12.2021 tarihli İç Kontrol Çalışmaları Genelgesi ile başlatılmıştır. Genelge ile
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı Hazırlama ve İç Kontrol Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Sıra
No

Ad Soyad

Unvan

1

Mustafa ALEVLİ

Başkan Yardımcısı

2

Nafiz DİRİKOÇ

Başkan Yardımcısı

3

Adil TAŞÇI

Hukuk İşleri Müdürü

4

Dilek SAYGILI

Mali Hizmetler Müdürü
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Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İç Kontrol Çalışma
Grubu
Sıra
No

Adı Soyadı

Birimi

1

Emin TEKEŞ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2

Burcu SÜLEYMANGİL

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3

Rahmi ARITÜRK

Mali Hizmetler Müdürlüğü

4

Selinay ŞEN

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5

Fatma YAMAN BAHADIR

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2022-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Nevşehir
Belediyesi’nin misyon, vizyon, temel değerleri ile stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri
çerçevesinde oluşturulmuştur.
MİSYON
Nevşehir’in tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıp, Belediye hizmetlerini zamanında ve adil
bir şekilde sunarak, katılımcı yönetim anlayışının benimsendiği, kaliteli, çözüm odaklı, etkin,
şeffaf ve sürdürülebilir belediyecilik hizmeti sunmak.

VİZYON
Tarihine ve kültürüne saygılı, değişimde öncü, yaşam standartları yükselmiş, genç ve kadın
dostu, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır bir kent olmak.

TEMEL DEĞERLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güvenilirlik ve hesap verilebilirlik
Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu
Şeffaflık ve tarafsızlık
Vatandaş ve çalışan memnuniyeti
Etkin ve verimli kaynak kullanımı
Doğaya, çevreye, kültür ve tarihi mirasa saygı
Kamu yararını gözetmek
Fırsat eşitliği ve adalet
Sürdürülebilirlik
Öncü ve örnek belediyecilik
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Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler
ALAN 1: GÜÇLÜ KURUMSAL KAPASİTE
H.1.1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak, etkin ve verimli
bütçe yaparak, harcamalarda saydamlık ve hesap
verilebilirliği sağlamak.
H.1.2 Hukuki süreçlerin etkinliğini sürdürmek.
Amaç 1:Kurumsal
H.1.3 Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve
kapasitemizin
motivasyonunu artırmak, insan kaynakları
güçlendirilmesi, etkinlik ve
yönetimini geliştirmek.
verimliliğinin artırılması
H.1.4 Bilişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak,
kurumumuzun siber alanda gelişmesini sağlamak.
H.1.5 Proje yönetimini ve uygulama kapasitesini artırmak,
ulusal ve uluslararası fon ve kaynakları araştırarak
bu kapsamda projeler üretmek.
H.2.1 İhtiyaçları karşılarken saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu
denetimini gözetmek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve
Amaç 2: Hizmetlerimizin
zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli
kalitesinin ve verimliliğinin
kullanılmasını sağlamak.
artırılmasına yönelik
H.2.2 Kardeş şehirlerimiz ile işbirliği yaparak projelerin
faaliyetlerin yapılması
planlamak, temsil ve merasimleri gerçekleştirmek.
H.2.3 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek.
H.2.4 Belediye etkinlik ve faaliyetlerinin doğru kanallarla
duyurulmasını sağlayarak güvenilir, saygın,
tanınmış bir belediye imajı oluşturmak.
ALAN 2: KENTSEL GELİŞİM VE İMAR YÖNETİMİ
H.3.1 İmar ve planlama çalışmalarını etkin yürütmek,
sürdürülebilirliğini sağlamak.
H.3.2 Kamulaştırma çalışmaları ile kurumsal kapasiteyi
arttırmak.
H.3.3 Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik
altyapı çalışmalarını yürütmek.
H.3.4 Kentin sürdürülebilir gelişiminin sağlanabilmesi için
Amaç 3: Şehir kimliğine ve
kent bütününde ihtiyaç duyulan nitelikli, sağlıklı,
estetiğine katkı sağlayan,
güvenli ve düzenli yapılaşmayı sağlayacak şekilde
birey
ve
toplum
planlı kentsel yaşam alanlarını arttırmak.
ihtiyaçlarına cevap veren
kullanılabilir
ve H.3.5 İlimizin kentsel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve
Belediyemizin hizmet kalitesinin artırılmasına
sürdürülebilir
alanların
yönelik faaliyetlere dair göstergeleri hazırlayarak,
oluşturulması
Ulusal ve Uluslararası fon ve kaynaklardan
faydalanmak için teknik proje çizimini ve
uygulamalarını arttırmak. Belediyemizin ulusal ve
uluslararası ölçekte tanınırlığını arttıracak
faaliyetleri organize etmek.
H.3.6 Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler
sunmak için kurumun öncelikleri çerçevesinde
abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve kiralama
işlemlerini gerçekleştirmek.
H.3.7 Vatandaşlarımızın, güvenli ve huzurlu bir çevrede,
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düzenli, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını
sağlamak.
Amaç 4: Şehirde konforlu,
H.4.1 Üst yapı çalışmalarındaki gelişmeleri sürdürülebilir
çevre dostu, güvenli ulaşım
hale getirmek.
hizmetlerinin sağlanması.
H.4.2 Şehir içi ulaşım hizmetlerinin düzenli ve
sürdürülebilir olmasını sağlamak.
ALAN 3: KÜLTÜR, SANAT, SOSYAL VE SPOR
Amaç 5: Halkın spora olan
H.5.1 Sportif faaliyetleri geliştirerek geniş kitlelere
ilgisini artırarak sporun
yaymak.
yaşam alışkanlığı haline
H.5.2 Eğitsel ve teknolojik alanda beceri ve yeteneklerin
getirilmesi, vatandaşların
ön plana çıkarılmasını sağlayacak hizmetleri
meslek edindirme, teknoloji
artırmak.
ve güzel sanatlar alanlarında H.5.3 Avrupa Spor Kenti unvanı ile ulusal ve uluslararası
gelişmelerine katkı
düzeyde sportif ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek
sağlanması
şehrin tanıtımına katkı sağlamak.
Amaç 6: Kadın, çocuk ve
H.6.1 Şehrimizdeki kadınlara, meslek edindirme, hobi,
genç dostu belediyecilik
girişimcilik gibi alanlarda eğitimler ve etkinlikler
anlayışıyla dezavantajlı
düzenlenerek farkındalık oluşturmak ve istihdamda
grupları destekleyerek,
yer alabilmelerine katkı sağlamak.
onların toplumsal yaşamla
H.6.2 Beslenme, psikoloji, hukuk alanlarında verilecek
bütünleşmelerine katkı
danışmanlık hizmeti ve eğitimlerle, dezavantajlı
sağlanması.
grupların bilinçlenmelerine ve aile kavramının
güçlendirilmesine katkı sağlamak.
Amaç 7: Kent kültürünün
H.7.1 Kültür ve sanat faaliyetlerini geliştirerek geniş
devamlılığı niteliğindeki
kitlelere yaymak.
sosyo-kültürel hayata tüm
vatandaşların katılımının
sağlanması.
ALAN 4: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE, SAĞLIK VE AFET YÖNETİMİ
H.8.1 Çevre ve insan sağlığını koruyarak, yaşam kalitesi
yüksek ve daha temiz bir kent oluşturmak.
H.8.2 Katı atık ve sıfır atık yönetimini sağlamak.
H.8.3 Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın sağlıklı
yaşam alışkanlıklarını geliştiren mekanlar
oluşturmak, yeşil alanları korumak ve artırmak.
Amaç 8: Sağlıklı birey
H.8.4 Alt yapı ve altyapıya bağlı tesislerin
sağlıklı toplum anlayışıyla,
modernizasyonunu yapmak ve sürdürülebilir
çevresel riskleri azaltarak,
olmasını sağlamak.
yaşanabilir ve sürdürülebilir H.8.5 Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için,
bir çevre yönetiminin hayata
afet ve acil durumlara zamanında ve etkin müdahale
geçirilmesi.
etmek.
H.8.6 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinin kalitesini
artırmak.
H.8.7 Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesine yönelik
faaliyetleri sürdürmek ve hayvan sağlığını
korumak.
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Eylem Planı Tabloları
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS1

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

KOS1.1

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS1.1.1

KOS1.1.2

KOS1.1.3

İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici ve personeller tarafından sahiplenilmiştir ancak yeterli düzeyde değildir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
2022 Yılı İç Kontrol
Standartları Eylem
Planı hazırlanacak ve
kurum içi iletişim
portal üzerinden tüm
birimlere
dağıtılacaktır.
Belediyemiz sistemine İç
Kontrol Modülü, stratejik
plan, faaliyet raporu,
performans programı
vs. gibi modüller
eklenerek uyum
içerisinde çalışması ve
raporlamalarının
yapılması
sağlanacaktır.
Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum
Eylem Planı hazırlanıp,
belediyemiz web
sitemizde
yayınlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Mali Hizmetler Tüm Müdürlükler Eylem Planı
Müdürlüğü
dağıtımı

Mali
Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Müdürlükler

Basın Yayın ve
Mali Hizmetler Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Mdürülüğü

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

2022

İlgili Modüller

2023

Web Sayfası
İlgili Bölüm

2022
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS1

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

KOS1.2

İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS1.2.1

Yöneticiler iç kontrol uygulamaları ile örnek olmaktadırlar.Eylem planı ile ilgili toplantı yapılarak personel
bilgilendirilmelidir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Üst yönetici
tarafından
onaylanan eylem
planı çalışmaları ile
ilgili olarak
personele yılda bir
defa blgilendirme
toplantısı
düzenlenecektir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
Tüm
Tüm Müdürlükler
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Yapılan
toplantılar

TAMAMLANMA
TARİHİ

Yılda bir kez

AÇIKLAMA

İhtiyaç
duyulması
durumunda

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS1

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

KOS1.3

Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS1.3.1

Mevcut durum standardı karşılamaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Birim yöneticilerinin
personellere,iç kontrol
sisteminin kuruma
kazandıracağı etkinlik ve
verimlilik hakkında
uygulama örnekleri
göstererek, sahiplenilmesi
konusunda, motive edici
birim toplantıları
düzenlenecektir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

Tüm
Tüm Müdürlükler
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Toplantı

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS1

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

KOS1.4

Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS1.4.1

KOS1.4.2

Belediyemiz faaliyetleri ve ihalaleri web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmakta olup bu konuda makul
güvence sağlanmaktadır. Kurumumuzun stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe vb. diğer raporları
hazırlanmakta, kurum içi birimlere dağıtılmakta ve kurumumuz internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
İŞBİRLİĞİ
TAMAMLANMA AÇIKLAMA
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
SORUMLU YAPILACAK ÇIKTI /
TARİHİ
YA DA EYLEMLER
BİRİM
SONUÇ
BİRİM
İhalelere ilişkin
duyurular ve
Tüm
Tüm Müdürlükler Web sayfası
Sürekli
faaliyetler
Müdürlükler
belediyemiz web
ilgili bölüm
sitesi üzerinden
yayınlanmasının
sürdürülebilirliği
sağlanacaktır.
Faaliyet raporu,
Mali Hizmetler Basın Yayın ve Web sayfası
Sürekli
stratejik plan,
Müdürlüğü
Halkla İlişkiler ilgili bölüm
performans
Müdürlüğü
programları, iç
kontrol vb web
sitemizde
yayınlanacaktır.

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS1

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

KOS1.5

İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS1.5.1

KOS1.5.2

İdare personeline ve hizmet verilenlere eşit davranmaktadır. Ayrıca web sitesi üzerinden yapılan müracaatlar, çağrı
merkezineyapılan başvurular değerlendirilmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Çağrı merkezi
uygulaması devam
ettirilecektir.
Tüm personellere
gerekli eğitimler
verilecek ve çeşitli
bilgilendirme
faaliyetleri
yapılacaktır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

İnsan Kaynakları
Düzenlenen
ve Eğitim
Eğitimler
Müdürlüğü

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS1

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

KOS1.6

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS1.6.1

Kurumumuz faaliyetleri sonucunda üretilen bilgi ve belgeler, kamu kurumlarının tabi olduğu genel mevzuat
hükümlerinin gerektirdiği resmi şekil ve içerik şartlarını taşımaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
Belediye
faaliyetlerinde hizmet
sunanların yaptığı iş
ve işlemlerde
mevzuata ve
belediyemizde yapılan
düzenlemelere ilişkin
bilgilendirmeler
yapılacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Bilgilendirme
Toplantıları

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS2

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

KOS2.1

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS2.1.1

KOS2.1.2

Kurumumuzun misyon ve vizyonu Stratejik planımızla belirlenerek Belediyemiz resmi web sitesinde birimlerimizin
ve kamuoyununbilgisine sunulmuştur.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Belediyemiz tarafından
yayınlanan dergi, kitap vs.
basılıyayınlarda misyon
ve vizyon gibi bölümler
oluşturulacak ve
tanıtımları yapılacaktır
Belediyemizin
misyon, vizyon ve
değerlerinin
personele sürekli
duyurulması ve
benimsenmesi için
web sayfamızın ilgili
bölümünde yer
verilecektir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

Tüm Müdürlükler Misyon ve
vizyonun
yazıldığı
kitap, dergi
vs.

Tüm
Müdürlükler

Tüm Müdürlükler Web sayfası
ilgili bölüm

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS2
KOS2.2
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU

KOS2.2.1

KOS2.2.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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.
Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak
tanımlanmalı veduyurulmalıdır.
Misyonun gerçekleştirilmesi için gereken faaliyetler Stratejik planımızda belirlenmiş ve Performans Programları
ile de her yıl güncellenmektedir. Stratejik Planda ve Performans Programlarında birimlerin yürüteceği faaliyetler
belirlenmiştir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Faaliyetler güncellenerek
personele duyurulması
için gerekli çalışmalar
yürütülecektir.
Çalışma
yönetmelikleri
gözden
geçirilecektir.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Tüm Müdürlükler
Web sayfası
ilgili bölüm

Tüm
Tüm Müdürlükler
Müdürlükler

Yönetmelik
gözden
geçirme
toplantıları

Sürekli

Sürekli

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS2
KOS2.3
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
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.
İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım
çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.
İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev
dağılım çizelgesi oluşturulmaktadır.

EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

KOS2.3.1

Müdürlükler
personelllerin görevlerini
ve görevlerine ilişkin
yetki ve sorumluluklarını
personele tebliğ
edeceklerdir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Tüm Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Tebliğ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS2
KOS2.4
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS2.4.1

KOS2.4.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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.
İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
Belediyemizin ve birimlerin teşkilat şeması oluşturulmuş ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı
yapılmıştır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Teşkilat şemalarına uygun
olarak fonksiyonel görev
dağılım çizelgeleri
oluşuturularak güncel
tutulacaktır.
Görevlendirme
yapılan personelin
izinli veya raporlu
olduğu dönemlerde
işlerin aksamasına
engel olunacak ve
gerekli önlemler
alınacaktır.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm Müdürlükler

Tüm
Tüm Müdürlükler
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Görev
Dağılım
Çizelgesi

Görev
Dağılım
Çizelgesi

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

Sürekli

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS2
KOS2.5
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
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.
İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun
raporlama ilişkisinigösterecek şekilde olmalıdır.
Yasal çerçevede idarenin ve birimlerin organizasyon yapısı oluşturulmuş, temel yetki ve sorumluluk dağılımı
belirlenmiştir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS2
KOS2.6

MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
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.
İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele
duyurmalıdır.
Hassas görevler listesi oluşturulmuş ve tüm birimlere yazı ile tebliğ edilmiştir.

İŞBİRLİĞİ
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
EYLEM
SORUMLU YAPILACAK
YA DA EYLEMLER
KODU
BİRİM
BİRİM
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS2

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

KOS2.7

Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS2.7.1

EBYS sistemi üzerinden görev atamaları gerçekleştirilmiştir. Süreç bazlı çalışan sistem sayesinde yöneticiler
verilen görevlerinsonucunu izleyebilmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Tüm birim yöneticileri
verilen görevlerin
sonuçlarının izleme ve
değerlendirilmesine
ilişkin satandartların
belirlenmesi konusunda
değerlendirme yapmak
üzere gündem
belirleyeceklerdir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACA
BİRİM
KBİRİM

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ
Sonuç izleme
ve
değerlendirme
ile ilgili
toplantılar

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS3

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

KOS3.1

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS3.1.1

KOS3.1.2

İnsan kaynakları yönetimi idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmaya yöneliktir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Kurum stratejileri ve
hedefleri doğrultusunda
insan kaynaklarıihtiyacının
planlanması yapılacaktır.
İnsan Kaynakları
Müdürlüğüncebirimlerle
insan kaynağı ihtiyaç
analizi
yapılacak ve personel
görevlendirilmesinde söz
konusu analiz sonuçları
dikkate alınacaktır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm Müdürlükler
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

Kurum
İnsan
Kaynağı
Planı

Tüm Müdürlükler
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

İnsan
Kaynağı
İhtiyaç
Analizleri

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

Sürekli

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS3

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

KOS3.2

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

MEVCUT
DURUM

Hizmet içi eğitimler, günün değişen koşullarına ve mevzuatta meydana gelen değişikliklere paralel olarak, mevcut
personelin görevlerini etkin ve etkili yürütebilmelerini sağlayacak şekilde programlanmaktadır.

EYLEM
KODU

KOS3.2.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Personelin çalıştığı konu
ve mevzuat değişiklikleri
hakkında düzenli şekilde
eğitim alması,
eksikliklerin tespit
edilerek giderilmesi
sağlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Eğitim
Müdürlükler programları

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KOS3

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

KOS3.3

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS3.3.1

Belediyemizde mesleki yeterliliğe önem verilmekte ve her görev için uygun personel seçilmesine dikkat
edilmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Belirlenen mesleki
yeterlilik kriterleri
doğrultusunda her görev
için uygun personelin
görevlendirilmesine
yönelik çalışmalar
yürütülecektir.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
İnsan Kaynakları
veEğitim
Müdürlükler
Müdürlüğü

ÇIKTI /
SONUÇ
Kurum
İnsan
Kaynağı
Planı

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS3
KOS3.4
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS3.4.1

KOS3.4.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı,
performansındeğerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz
önündebulundurulmalıdır.
Belediyenin İnsan Kaynakları Müdürlüğünde işe alınacak ya da görevde yükselecek personele ilişkin düzenlemeler
kurumun ihtiyacınagöre belirlenmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Personelin
işe
alınması
ile
görevde ilerleme
ve
yükselme mevzuatı
liyakat
ilkesi
çerçevesinde gözden
geçirilecektir.
Bireysel
performansların bilgi,
çalışkanlık, güven ve
şeffaflık ilkesi
doğrultusunda
değerlendirilmesi
sağlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
Özel Kalem
Müdürlüğü ile
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

Tüm
Müdürlükler

İnsan
Tüm Müdürlükler
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS3
KOS3.5
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
KOS3.5.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı,
performansındeğerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak
yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
Eğitim ihtiyaç analizleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri yürütmekle birlikte ihtiyaç analizlerinn daha iyi yapılarak
eğitim programlarının oluşturulması gerekmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Birimlerin
eğitim
ihtiyaç
analizleri
belirlenecektir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK ÇIKTI /
BİRİM
SONUÇ
BİRİM
Tüm
İnsan Kaynakları
Eğitim
Müdürlükler
veEğitim
ihtiyaç
Müdürlüğü
analizi

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS3
KOS3.6
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS3.6.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı,
performansındeğerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve
değerlendirme sonuçlarıpersonel ile görüşülmelidir.
Personelin performans ölçütleri birim amirlerince değerlendirilmektedir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Personelin
performans ve
yeterliliğine ilişkin
yılda bir kez
değerlendirme
yapılmasıve
sonuçlarının personelle
paylaşılması
sağlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS3
KOS3.7
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS3.7.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı,
performansındeğerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik
önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
Performans değerlendirme raporu bulunmamaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Performansı yetersiz
bulunan personel her
yıl yapılacak eğitim
analizlerine dahil
edilecek ve yetersiz
olduğu hususlara
ilişkineğitim alması
sağlanacaktır.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

İnsan Kaynakları
veEğitim
Müdürlüğü

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS3
KOS3.8
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KOS3.8.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı,
performansındeğerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan
kaynaklarıyönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi gibi insan kaynakları
yönetimine ilişkinhususlar mevcut düzenlemelerle belirlenmiştir
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Personel İstihdamı,
yer değiştirme usulü,
üst görevlere atanma
usulü,
performans
değerlendirmesi, izin
kullanma
esasları,
yetki devri esasları
ile konulardaki genel
ve
kurum
içi
düzenlemeler
yapılacaktır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANM AÇIKLAMA
A TARİHİ

Sürekli
Duyuru
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS4
KOS4.1
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi veriski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
İş Akış şemalarında imza ve onay mercileri belirlenerek personele duyurulmaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANM AÇIKLAMA
A TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS4
KOS4.2
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi veriski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek
şekilde yazılı olarakbelirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek
şekilde yazılı olarakbelirlenmekte ve ilgili mercilere bildirilmektedir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILAC
AKBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS4
KOS4.3
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi veriski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
Konu hakkında bilgilendirmeler devam etmektedir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır
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1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS4
KOS4.4
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi veriski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
Kurumumuz bünyesinde yapılan yetki devri işlemlerinde, yetki devri yapılan kişinin, devredilen yetkinin
gerektirdiği asgari bilgi, beceri, deneyim ve yeteneğe sahip olması gözetilmektedir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır
EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

ÇIKTI/
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS4
KOS4.5
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi veriski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki
devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
Yetki devri işlemi, yetki devredenin yönetim sorumluluğunu ortadan kaldırmadığından, devredilenyetki, yetkisini
devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılmaktadır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
ÖNGÖRÜLEN
YAPILACAK
EYLEM
YA
DA BİRİM
BİRİM
EYLEMLER
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır
EYLEM
KODU

ÇIKTI/ TAMAMLANMA
SONUÇ TARİHİ

AÇIKLAMA

27

2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
RDS5

RDS5.1
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duyduklarıkaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara
uygunluğunu sağlamalıdır.
İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını
ölçmek, izlemek vedeğerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır
Belediyemiz tarafından katılımcı yöntemlerle, ölçülebilir hedef ve göstergelerle 2022-2024 Stratejik
Planı hazırlanmıştır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA SORUMLU
BİRİM
DAEYLEMLER

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır

2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

RDS5

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

RDS5.2

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

Belediyemizde her yıl kanun ve yönetmeliklere uygun olarak performans programı hazırlanmaktadır. Bu konuda
makul güvence sağlanmaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır
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2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
RDS5

RDS5.3
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duyduklarıkaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara
uygunluğunu sağlamalıdır
İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır
Belediyemizde bütçe, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

ÇIKTI / TAMAMLANMA AÇIKLAMA
SONUÇ TARİHİ

2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
RDS5
RDS5.4
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duyduklarıkaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara
uygunluğunu sağlamalıdır
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere
uygunluğunu sağlamalıdır
Yöneticilerimiz, yürütülen faaliyetlerde ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen
amaç ve hedeflere uygunluğu sağlamaktadır. Ancak bu şartın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

RDS5.4.1

Stratejik plan,performans
programı, faaliyet raporu
ve bütçe uyumunun
sürdürülebilirliği
sağlanacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Stratejik
Plan,
Mali
Performans
Tüm
Müdürlükler
Hizmetler
Programı,
Müdürlüğü
Faaliyet
Raporu,
Bütçe

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli
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2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
RDS5
RDS5.5
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU

RDS5.5.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duyduklarıkaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara
uygunluğunu sağlamalıdır
Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline
duyurmalıdır
Kurumumuz Stratejik Planında, harcama birimlerimiz ve bağlı birimleri için belirlenen stratejik amaca uygun
olarak özel hedefler tespit edilmiş ve bunlara ulaşılmasına yönelik sayısallaştırılmış birim performans göstergeleri
ile kaynak ihtiyacını gösteren Mali Kaynak Tablosu, Performans Programında yer almış ve kurumumuz web
sitesinde yayımlanmıştır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

Birim yöneticileri
stratejik plandaki
hedeflere ulaşabilmek
amacıyla personeli için
özel hedefler
belirleyecek ve
personeline
duyuracaklardır.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

Yazılı
Duyurular

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli

2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
RDS5

RDS5.6
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duyduklarıkaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara
uygunluğunu sağlamalıdır
İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır
Belediyemiz bünyesinde yapılan stratejik plan çalışmalarında idarenin ve birimlerin hedefleri spesifik, ölçülebilir,
ulaşılabilir, ilgili ve süreli olarak belirlenmiştir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ
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2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
RDS6
RDS6.1
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
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
İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir
Belediyenin stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerine yönelik yürütülen faaliyetleri ile ilgili risk analizleri
yapılmıştır.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

ÇIKTI / TAMAMLANMA
SONUÇ TARİHİ

AÇIKLAMA

2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
RDS6
RDS6.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
RDS6.2.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir
Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir
Birimler tarafından risk analizleri ve risklere yönelik belirlenen eylemlerin güncellemesi gerekli durumlarda
yapılmaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Risk analizleri sürekli
olarakgüncellenecek ve
risklerde belirtilen
eylemler yerine
getirilecektir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM
Tüm
Müdürlükler

Tüm Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ
Risk
Analizleri

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ
Sürekli
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2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

RDS6

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

RDS6.3

Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır

MEVCUT
DURUM

Birimler tarafından risk analizleri ve belirlenen eylemler güncellenmelidir.

EYLEM
KODU
RDS6.3.1

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Risk analizleri sürekli
olarakgüncellenecek ve
risklerde belirtilen
eylemler yerine
getirilecektir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACA
BİRİM
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

Risk
Analizleri

Tüm
Müdürlükler

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ
Sürekli
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS7
KFS7.1
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU
KFS7.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
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, karşılaştırma,
onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve
uygulanmalıdır

Birimler tarafından risk kontrol yöntemleri uygulanmamaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
Harcama birimleri tarafından iş
süreçleri çıkarılacak , riskler tespit
edilecek , uygun stratejiler
belirlenecektir.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm Müdürlükler

ÇIKTI / SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Risk belirleme
çalışmaları

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU

KFS7
KFS7.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
KFS7.2.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol
strateji ve yöntemlerinibelirlemeli ve uygulamalıdır
Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır
Belediyemizde kapsamlı mali kontroller uygulanmaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

İş Akış Şemaları, prosesler
ve prosedürler
güncellenecektir.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

İş Akış
Şemaları
Prosesler
Prosedürler

Sürekli
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS7
KFS7.3
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU
KFS7.3.1

KFS7.3.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol
strateji ve yöntemlerinibelirlemeli ve uygulamalıdır
Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır
İlgili mevzuat çerçevesinde varlık ve yükümlülükler üzerinde kontrol faaliyetleri sürdürülmektedir. Taşınırların ve
varlıkların kontrolü sağlanmaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Tüm birimlerde para ve
benzerikıymetli evrakın ile
taşınır ve tüm varlıkların
kontrollerinden
sorumlu olacaklar
belirlenecektir.

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Taşınmaz mal yönetmeliğine
Tüm
görebelediyemiz bünyesinde
Müdürlükler
bulunan varlıkların korunup
gerekli kayıtların yapılıp
yapılmadığı kontrol
edilecektir.

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

Varlık
Sorumlular
ıListeleri

Mali Hizmetler
Sayım
Müdürlüğü ve
Kentsel Dönüşüm Sonuçları
Müdürlüğü

AÇIKLAMA

Sürekli

Sürekli

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KFS7

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol
strateji ve yöntemlerinibelirlemeli ve uygulamalıdır
Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır

KFS7.4
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
KFS7.4.1

Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmaması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER

İŞBİRLİĞİ
SORUMLU
YAPILACAK
BİRİM
BİRİM

Belirlenen risklerde her
Tüm
bir alan için değil yüksek Müdürlükler
öneme sahip riskler için
çalışmalar yapılacaktır.

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Tüm
Müdürlükler
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS8
KFS8.1
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KFS8.1.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı
prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
Müdürlüklerin çalışma ve görevleri ile ilgili yönetmelik düzenlenmiştir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

İlgili mevzuatın dışında
kalan ve yazılı hale
getirilmemiş prosedürlerin
tamamlanması
sağlanacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Prosedürler

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

2023

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS8
KFS8.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
KFS8.2.1

KFS8.2.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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
Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve
sonuçlandırılması aşamalarınıkapsamalıdır
Belediyemizdeki prosedürlerin detay ve süreç aşamalarına yönelik olarak gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Gerçekleştirilen her bir
faaliyetikapsayacak
şekilde yeni prosedürler
hazırlanacaktır.
Mevcut prosedürler
uygulanmasıve
sonuçlandırılması
aşamalarını kapsayacak
şekildegüncellenecektir.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Tüm Müdürlükler Tüm
Müdürlükler

Yeni
oluşturulan
prosedürler

Tüm Müdürlükler Tüm
Müdürlükler

Mevcut
Prosedürleri
Güncellenmesi

2022

2022
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS8
KFS8.3
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KFS8.3.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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
Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve
ulaşılabilir olmalıdır
Hazırlanacak olan prosedürler ve ilgili dokümanlar güncel, kapsamlı, mevzuata uygun olup, ilgili personel
tarafından anlaşılır ve ulaşılabilir olması yönğnde çalışmalara devam edilecektir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Hazırlanan tüm
yönetmelik, genelge ve
idari kararlara kurum
portal yapısında tüm
personellerin ulaşması
sağlanacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Yeni
oluşturulan
Müdürlüğü
prosedürler

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDA
RT
KODU
KFS9

KFS9.1
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
KFS9.1.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali
karar ve işlemlerinonaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında
paylaştırılmalıdır
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü
görevleri farklıkişilere verilmelidir
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere
verilmeyeçalışılmaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Aynı ödeme emriyle ilgili
harcama yetkililiği görevi
ile gerçekleştirme görevinin
aynı kişide birleştirilmesini
engelleyen önlemler
alınacaktır.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

İç kontrol
sisteminin
kurulup
güçlendiri
lmesi

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDA
RT
KODU
KFS9

KFS9.2
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU

KFS9.2.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali
karar ve işlemlerinonaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında
paylaştırılmalıdır
Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin
yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır
Gerekli önlemler alınmaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
Faaliyet veya mali karar ve
işlemin onaylanması,
uygulanması, kaydedilmesi ve
kontrol edilmesi görevleri için
farklı personel belirlenmesinin
mümkün olmadığı durumlarda
birim amirleri tarafından
gerekli tedbirler alınacaktır.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

İç kontrol
Tüm
Müdürlükler sisteminin
kurulup
güçlendiril
mesi

Sürekli

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS10
KFS10.1
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KFS10.1.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
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 tarafından mevcut iş yapma biçimleri üzerinden bazı kontroller yapılmaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Yöneticiler personellerin iş
ve işlemlerini periyodik
aralıklarla kontrol edecek,
tespit ettiği hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi
için söz konusu personele
yazılı talimat vererek
gerekli tedbirleri alacaktır.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
Tüm Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Yazılı
talimatlar

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS10
KFS10.2
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU
KFS 10.2.1

KFS 10.2.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir
Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli
talimatları vermelidir
Yapılan iş ve işlemlerin büyük çoğunluğu EBYS üzerinden yürütülmekte ve ilgili yöneticilere verilen yetkiler
ile EBYS üzerinden üretilemeyen işlemlerinde mümkün olduğunca EBYS’ye dahil edilerek yöneticiler tarafından
izlenebilmesi sağlanmalıdır. Her türlü hata ve usulsüzlüğün giderilmesi için gereken talimatların sözlü veya yazılı
olarak verilmesinde makul güvence sağlanmaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Her türlü hata ve
usulsüzlükleringiderilmesi
için talimatlar verilmeye
devam edilecektir.
EBYS sistemi dışında
kullanılan programların,
EBYS’ye dahil edilerek
yöneticilerin her konuda
izleme yapabilmelerine
imkan verilecektir.

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
ÇIKTI /
YAPILACAK
SONUÇ
BİRİM
Yazılı
Tüm
talimatlar
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

SORUMLU
BİRİM

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ
Sürekli

Sürekli

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KFS11

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

KFS11.1

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KFS11.1.1

KFS11.1.2

Bu genel şart kapsamında kurumumuzda faaliyetlerin sürekliliğini engelleyecek bir durum yaşanmamıştır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
Birimlerce personel
yetersizliğinden kaynaklanan
durumlarda faaliyetlerin
yürütülmesi için mevcut
personelin tüm faaliyetleri
öğrenmesini sağlayacak
tedbirler alınacaktır.
Müdürlüklerde görevler
dönüşümlü olarak yapılacak
tüm servisler veya alt birimler
işleri yürütecek seviyeye
getirilecektir.

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

Tüm Müdürlükler

Birim içi
eğitimler

İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü

Tüm
Müdürlükler

SORUMLU
BİRİM

Birim içi eğitim
ve rotasyon

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli

Sürekli
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS11
KFS11.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır
Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir
Uygulama bu yönde devam etmekte olup yazılı prosedürler oluşturulması gerekmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA SORUMLU
BİRİM
DAEYLEMLER

İŞBİRĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS11
KFS11.3
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU

KFS11.3.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır
Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu
raporugörevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır
Personelin yürüttüğü görevinden ayrılması durumunda, elindeki tüm bilgi ve belgeleri teslim ettiği ayılış yazısı
sunmaktadır. Söz konusu yazının personelin iş ve işlemleri ile ilgili gerekli bilgiyi de sunacağı bir rapor formunda
verilmesi gerekmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Görevden ayrılan ya da iş
değişikliği olan personel
tarafından yürüttüğü iş ve
işlemlerle ilgili olarak rapor
hazırlanarak yöneteciye
sunulmasına müteakip İnsan
Kaynakları Müdürlüğü
tarafındangereken iş ve
işlemler devam
ettirilecektir.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü

Devir Raporu

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KFS12

Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmalarıgeliştirmelidir

KFS12.1

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
KFS12.1.3

KFS12.1.4

Kurum içerisinde ki bütün evrak ve veri süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve bu verilerin güvenliğinin sağlanması için
gerekli donanımsal altyapının geliştirilmesi gerekmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

Kurum içerisindeki manuel Tüm
yürütülen evrak süreçlerinin Müdürlükler
dijitalleştirilmesi
Güvenlik donanımlarının
yenilenmesi ve
geliştirilmesi için gerekli
çalışmaların yapılması

İŞBİRĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

Basın Yayın ve Tüm Müdürlükler
Hhalkla İlişkiler
MüdürlüğüBilgi İşlem
Servisi

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Dijital Arşiv

Sürekli

Siber saldırıların
sayısındaki
azalma

Sürekli

3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS12
KFS12.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmalarıgeliştirmelidir
Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin
önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır
Belediyede kullanılan bilgi yönetim sisteminde (EBYS) modüller bazında veri girişi, sorgulama ve raporlama
kullanıcı tanımlı olarak işletilmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
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3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS12
KFS12.3
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KFS12.3.4

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmalarıgeliştirmelidir
İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir
Belediye faaliyetlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmesi için kapsamlı ve bütünleşik bir projenin
gerçekleştirilmesihedeflenmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA EYLEMLER
Mevcut
sistemlerdeki
aksaklıklara ilişkin
değerlendirmeler
çerçevesinde
sistemlerdegerekli
düzenlemeler
yapılacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
ÇIKTI /
YAPILACAK
SONUÇ
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

Yazılım

TAMAMLAN AÇIKLAMA
MATARİHİ

Sürekli

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS13

BİS13.1
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Bilgi ve İletişim:İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir
şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim
sistemine sahip olmalıdır
İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır
Belediyemizde bulunan çağrı merkezi ile dış iletişim sağlanmaktadır.Hizmet binasında görev yapan bütün
personelimizin “nevsehir.bel.tr” uzantılı email adresleri bulunmaktadır.Ayrıca hizmet binamızda IP telefon sistemleri
ile anlık görüşmeler yapılabilmektedir.

EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

BİS13.1.1

Çağrı merkezi çalışmaları
geliştirilerek hizmetlerine
devam edecektir.

BİS13.1.2

Kurum içi yatay ve dikey
haberleşme sistemlerinin
devrede tutulması ve
ihtiyaç olan alanlara
yaygınlaştırılması

SORUMLU
BİRİM
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

Tüm
Müdürlükler

Tüm Müdürlükler Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

ÇağrıMerkezi

Sürekli

Kurumsal Mail

Sürekli
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS13

BİS13.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
BİS13.2.1

BİS13.2.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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
Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir
Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getrebilmek için gereken bilgiye EBYS üzerinden ulaşabilmektedir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
EBYS’nin interaktif olması,
günlükihtiyaçlar doğrultusunda
sürekli güncellenmesi
sağlanmalıdır.
Mevzuatla ilgili değişikliklerin en
güncel halinin bulunduğu www.
mevzuat.gov.tr adresinden takip
edilmesi teşvik edilecektir.

SORUMLU
BİRİM

Tüm Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Bilgi
İşlem Servisi

Tüm
Müdürlükler

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

EBYS

Sürekli

Mevzuat

Sürekli

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS13

BİS13.3
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

BİS13.3.1

BİS13.3.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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.
Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Bilgilerin sistematik ve uygun bir biçimde güncellenmesi konusunda gelişime açık alanlar bulunmaktadır.Bilgilerin
kullanışlı olması konusunda iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA SORUMLU
BİRİM
DAEYLEMLER
Bilgilerin mümkün
olduğunca ilgili konularda
tek program üzerinde
toplanması (EBYS) bu
program üzerinden
güncellenmesi ve
raporlanması sağlanacaktır.
Birimlerde yürütülen
faaliyetlerindaha
performanslı ve stabil olması
adına ihtiyaç duyulan bilişim
altyapısı sağlanacaktır.

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM
Bilgi İşlem
Servisi

Bilgi
İşlem Servisi

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

Programlar

Sürekli

EBYS

Sürekli

AÇIKLAMA
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS13

BİS13.4
MEVCUT
DURUM

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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.
Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer
bilgilere zamanındaerişebilmelidir.
Performans Programı ve bütçe internet sitesinde yayınlanmaktadır.Bütçe uygulamaları ile kaynak kullanımı
konusunda birimler ve ilgili yöneticilerle gerekli tüm paylaşım zamanında yapılmaktadır.

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLA
MA

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS13

BİS13.5
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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
Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı
sunacak şekilde tasarlanmalıdır
EBYS sistemimiz bu standarta makul güvence sağlamaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS13

BİS13.6
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

BİS13.6.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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
Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında
personele bildirmelidir
İdarenin misyon ve vizyonunun duyurulması hususunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
Faaliyet raporu, stratejik plan,
performans programı, iç kontrol
kitaplarında ve web sitemizde
misyon, vizyon ve amaçlara yer
vermeye devam edecektir.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ
Faaliyet raporu,
stratejik plan,
performans
programı, iç
kontrol

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDA
RTKODU
BİS13

BİS13.7
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

BİS13.7.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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
İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır
Yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlayacak şekilde
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Birim toplantıları ve birim
amirleri tarafından birebir
görüşmeler yapılarak
personelin değerlendirme,
öneri ve sorunlarını
iletmelerini sağlamaya
yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

Toplantı ve
öneriler

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS14
BİS14.1
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

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
Mevzuat hükümleri doğrultusunda stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı hazırlanmakta ve kamuoyuna
sunulmakta olupbu şarta makul güvence verilmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS14
BİS14.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri
doğrultusunda raporlanmalıdır.
İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır
Belediyemiz, bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini
kamuoyunaaçıklamaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS14
BİS14.3
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri
doğrultusunda raporlanmalıdır
Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır
Mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyet raporu hazırlanmakta ve kamuoyuna sunulmaktadır

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANM
ATARİHİ

AÇIKLAMA

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır.
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS14
BİS14.4
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

BİS14.4.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri
doğrultusunda raporlanmalıdır
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel,
görevleri vefaaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir
Birimler tarafından kullanılacak standart raporprosedürleri ve esnek bir raporlama seti
oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
Görev ve faaliyetlere ilişkin
hazırlanması gereken raporlar
hakkında yazılı ve
bilgilendirme toplantılarıyla
tüm birimlerde personel
bilgilendirmesi yapılacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Tüm
Birim Müdürleri
Müdürlükler Toplantısı

Tüm
Müdürlükler

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

BİS15

Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığıkapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır

BİS15.1

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

MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU
BİS15.1.1

BİS15.1.2

Yazı işleri Müdürlüğütarafından mevcut otomasyon yazılım sistemi üzerinden elektronik ortamda idare içi gelen
giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Kurumsal EBYS
altyapısının tüm gelen ve
giden evrakları
kapsayacak şekilde
kullanılmasınısağlamak

Tüm Müdürlükler Tüm
Müdürlükler

EBYS

Sürekli

EBYS kapsamında yetki ve
sorumlulukları birimlere
tanımlamak, takip etmek

Tüm Müdürlükler Tüm
Müdürlükler

EBYS

Sürekli
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDAR
TKODU
BİS15
BİS15.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

BİS15.2.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığıkapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır
Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir
olmalıdır
Kayıt ve dosyalama sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Kurum dijital arşiv
altyapısının
güçlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

Bilgi İşlem
Servisi

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

Dijital
Arşiv
sistemi

AÇIKLAMA

Sürekli

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS15
BİS15.3
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

BİS15.3.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı
ve dosyalandığıkapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır
Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır
Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır. Ancak bazı yeni teknolojik
gelişmelerinde takip edilerek,geliştirilmesi gerekmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA SORUMLU
BİRİM
DAEYLEMLER

Kayıt ve dosyalama
sisteminde kişilerin
gizliliklerini içeren bilgi
ve belgelerin güvenliğini
sağlamak için gerekli
önlemler alınacaktır.

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Dijital Arşiv
sistemi

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU

BİS15
BİS15.4
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
BİS15.4.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığıkapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır
Kayıt ve dosyalama sistemi ile ilgili standartlara uygun uygulamalama çalışmaları yapılmaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Kurum EBYS ve dijital
arşivin standarlara uygun
olarak çalışmasının
sürdürülebilirliğini
sağlamak

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

SORUMLU
BİRİM

Tüm Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

EBYS
Dijital Arşiv

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU

BİS15
BİS15.5
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
BİS15.5.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığıkapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır
Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun
olarak muhafazaedilmelidir
Her müdürlük görev ve faaliyet konuları ile ilgili belgeleri standart dosya planına uygun bir biçimde
dosyalanmasında makul bir güvence sağlanamamıştır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Dokümantasyonun
dijitallleşmesiiçin ihtiyaç
duyulan tarayıcı, bilgisayar
vb. altyapıların sağlanması

SORUMLU
BİRİM

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
MüdürlüğüBilgi İşlem
Servisi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

Malzeme
Listesi

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU

BİS15
BİS15.6
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığıkapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır
İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun
arşiv vedokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır
İş ve işlemlerin sınıflandırılması, korunması ve erişimi hususunda mevcut durum yeterli değil ve makul güvence
sağlamamaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

Standart dosya planına
BİS15.6.4 uyulmasıçalışmaları
yürütülecektir.

SORUMLU
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Evraklar kanun ve
Tüm
Müdürlükler
BİS15.6.5 yönetmelikleregöre
saklanacak ve saklanma süresi
dolan evrakların imha edilmesi
sağlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ
YAPILACA
KBİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Tüm
Müdürlükler

Dosyalama
sistemleri

Sürekli

Yazı İşleri
Müdürlüğü

İmha tutanakları

Sürekli

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

BİS16

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

BİS16.1

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
BİS16.1.1

BİS16.1.2

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili gerekli incelemeler yapılmalı, İhbar ve şikayet yöntemleri belirlenerek
personellere duyurulmalıdır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

Kurum içerisinde hata
usulsüzlükve yolsuzlukların
bildirilmesine dair yöntemler
belirlenecektir.

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Kurum içerisinde hata usulsüzlük
ve yolsuzlukların bildirim
Hukuk İşleri
yöntemleri belirlendikten sonra Müdürlüğü
personele duyurulacaktır.

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

Hata ve
Tüm Müdürlükler Usulsüzlük
Bildirim
Sistemi

Tüm Müdürlükler

Duyuru Listesi

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli

Sürekli
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4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS16
BİS16.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen
içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır
Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır
Yöneticilere bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeler yapılmaktadır.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır

4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS16
BİS16.3
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen
içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır
Konusu suç teşkil eden ya da etmeyen, hata, usulsüzlük veya yolsuzlukları, bir kamu personelinin uymakla yükümlü
olduğu etik kurallarçerçevesinde bildiren personel, haksız ve ayrımcı bir muameleye tabi tutulamaz. Bu konuda kurum
kültürü oluşturulmuştur.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

AÇIKLAMA

Bu genel şart ile ilgili olarak kurumumuzda yeterli güvence sağlanmaktadır
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5– İZLEME
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

İS 17

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

İS 17.1

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

MEVCUT
DURUM

Belediyemizde iç kontrol sistemi, yılda bir kez olmak üzere değerlendirmesi yapılarak üst yönetime sonuçları
raporlanmaktadır.

EYLEM
KODU

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

İS 17.1.1

İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planında yer
alaneylemler ve çıktılar
İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu

SORUMLU
BİRİM

Mali
Hizmetler
Müdürlüğü

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

İç kontrol
gelişim
raporları

Yılda 1 Kez

tarfından izlenip
değerlendirilecektir.

5– İZLEME
STANDART
KODU

İS 17
İS 17.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
İS 17.2.1

İS 17.2.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir
İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin
alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir
Kurumumuzda iç kontrolle ilgili öz değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi için öncelikle gerekli görülen eylemlerin
tamamlanması ve kurum çalışanlarının aktif katılımı gerekmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

SORUMLU
BİRİM

İç kontrol sisteminin
Mali Hizmetler
işleyişi yılda 1 kere
değerlendirilecek ve raporlanarak Müdürlüğü
üst yöneticiye sunulacaktır.
İç Kontrol sisteminde uygun
Mali Hizmetler
olmayan eylemler veya
Müdürlüğü
eksik yönleri tespit edildiği
zaman iç kontrolün revize
edilmesi sağlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Tüm Müdürlükler

İç kontrol gelişim
raporu

Tüm Müdürlükler

İç kontrol revize
eylem planı

Yılda 1 kez

Gerekli
görülmesi
halinde
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5– İZLEME
STANDART
KODU
İS 17
İS 17.3
MEVCUT
DURUM

EYLEM
KODU

İS 17.3.1

İS 17.3.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir
İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır
İç Kontrol standartlarına uyum konusunda yasal zorunluluklardan da öte kurumsal gelişim kaliteli yönetim ve hedeflere
ulaşmada katılımcı yaklaşımla müdürlükler tarafından iç kontrol sisteminin sürekli olarak takip edildiği ve
değerlendirildiği bir yapı mevcut değildir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER
Birimlerin İç Kontrol Eylem
planımıza kolay erişim
sağlayabilmeleri amacıyla
eylemplanımız EBYS üzerinden
birimlere dağıtımı yapılacaktır.
Birimlerin İç Kontrol Eylem
Planımıza kolay erişim
sağlayabilmeleri amacıyla
eylem planımız web
sitemizdeyayınlanacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Müdürlükler

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Bası Yayın ve
Halkla İlişkiler
müdürlüğü

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA
AÇIKLAMA
TARİHİ

İç kontrol
Eylem Planı

2022

Web sitesi
Ilgili bölüm

2022

5– İZLEME
STANDART
KODU

İS 17
İS 17.4
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU
İS 17.4.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir
İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış
denetim sonucundadüzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır
Belediyemizde iç kontrol çalışmaları süreci devam etmektedir.

ÖNGÖRÜLEN EYLEM
YA DA
EYLEMLER

Yapılacak toplantılarda
yöneticilerin görüşlerinin
alınması sağlanacaktır.

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

Tüm
Müdürlükler

Tüm
Müdürlükler

ÇIKTI /
SONUÇ

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Toplantı

Yılda 1 kez
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5– İZLEME
STANDART
KODU
İS 17
İS 17.5
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

İS 17.5.1

İS 17.5.2

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde
uygulanmalıdır
Belediyemizde iç kontrol çalışmaları süreci devam etmektedir.

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA SORUMLU
BİRİM
DAEYLEMLER

İç kontrolgelişim raporu
hazırlanarak üst makama
sunulacaktır.
Gerekli görülmesi
halinde İç Kontrol
revize edilecektir.

ÇIKTI /
SONUÇ

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm
Müdürlükler

Gelişim
raporları

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm
Müdürlükler

Revize İç
Kontrol

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Yılda 1 Kez

5– İZLEME
STANDART
KODU

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

İS 18

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

İS 18.1

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

MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

İS 18.1.1

İç denetim birimi ve iç denetçi bulunmamaktadır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA
DAEYLEMLER

İç denetçi kadrosu
bulunmamaktadır.
İhtiyaç halinde
oluşturulacaktır.

SORUMLU
BİRİM

Üst Yönetim

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI / SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

İç denetçi
Görevlendirmesi

TAMAMLAN
MATARİHİ

AÇIKLAMA

Sürekli
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5– İZLEME
STANDART
KODU
İS 18
İS 18.2
MEVCUT
DURUM
EYLEM
KODU

İS 18.2.1

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır
İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı,
uygulanmalı ve izlenmelidir
İç Denetçi tarafından yapılan iç denetim sonucunda denetlenen birim tarafından bir eylem planı hazırlanmakta
ve uygulamaya geçilmektedir.
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA SORUMLU
BİRİM
DAEYLEMLER

İç denetim raporlarının
izlenmesi hususunda, İç
Denetim Rehberi esas
alınacaktır.

Tüm
Müdürlükler

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI / SONUÇ

Tüm
Müdürlükler

Belirlenen
yöntem

TAMAMLANMA AÇIKLAMA
TARİHİ

Sürekli

4.SONUÇ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla
getirilen Kamu İç Kontrol Standartları’ na uyum amacıyla yapılacak çalışmalara esas olmak
üzere, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’ na temel oluşturacak bu rapor ve
eylem planı hazırlanmıştır.
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