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Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık hâline getiren uluslar 

önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra da geleceklerini yitirmeye tutsaktırlar. Hiç 

dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 
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SUNUŞ, 

 

 
 

 

 
Tarih ve kültür Kırşehir’imizde yaşayan siz değerli hemşehrilerimizin yaşam standardını üst 

seviyelere taşıyabilmek için toplumsal değerlere saygılı, modern, yenilikçi, güvenilir, sosyal belediyecilik 

ilkesinden hareketle; adaletli ve eşitlikçi bir yaklaşımla, yaşanılabilir, çağdaş bir kent yaratma hedefiyle 

çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 

Göreve başladığımız günden bu güne kadar geçen süre içinde planlı ve programlı bir ilerleme 

süreci izleyerek şehrimizin ihtiyaçlarını gerçekçi bir yaklaşımla ve gelecek nesilleri de düşünerek 

karşılamayı ilke edindik. Projelerimizi ortak akılla, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayış çerçevesinde 

gerçekleştirerek aynı zamanda geçmiş dönemden yarım kalan projeleri de tamamlıyoruz. 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi ekonomik olarak bu süreçten olumsuz etkilenen 

hemşehrilerimizin yanında olduk ve ihtiyaç sahibi ailelerimize alış-veriş çeki ve erzak kolisi dağıtımını 

gerçekleştirdik. 

Hedefimiz, 5000 yıllık kadim bir tarih ve kültür şehri olan Kırşehir’i başta kalkınma 

kooperatiflerimiz olmak üzere; tarıma dayalı sanayiyi de geliştirmeyi odağımıza alarak ve turizm 

alanında da geliştirerek güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak için sosyal ve kültürel anlamda yaşanılır 

bir kent yaratmaktır. 

Belediyemizin 2023-2024 İç Kontrol Standartlarına Eylem Planı’nı sizlerin takdirine sunarken, 

tüm paydaşlarımıza, Meclis Üyelerimize, Belediyemizin her kademesindeki yönetici ve personellerimize 

ve özellikle desteğini hep yanımızda hissettiğimiz siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılarımı 

sunuyorum. 

 

Selahattin EKİCİOĞLU 

 Kırşehir Belediye Başkanı 
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I.A. Tarihsel Gelişim 

 Kırşehir 1867 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1870 yılında sancak olmuş, Avanos, Keskin ve 

Mecidiye (Çiçekdağı) ilçeleri Kırşehir'e bağlanmıştır. 1921 yılında bağımsız mutasarrıflık, 1924 yılında il 

olan Kırşehir'e Avanos, Çiçekdağı, Hacıbektaş, Mucur ilçeleri bağlanmıştır. 1944 yılında ilçe olan 

Kaman, Kırşehir'e bağlanmıştır. 

 20 Temmuz 1954 tarihinde 6429 sayılı kanun ile Nevşehir il, Kırşehir'de Nevşehir iline bağlı bir 

ilçe haline getirilmiş Çiçekdağı ilçesi Yozgat'a, Kaman Ankara'ya, Hacıbektaş, Mucur ve Avanos da 

Nevşehir'e bağlanmıştır. 

 01 Temmuz 1957'de kabul edilen 7001 sayılı kanunla Kırşehir tekrar il haline getirilmiş, yeni ile 

Yozgat'ın Çiçekdağı, Ankara'nın Kaman ve Nevşehir'in Mucur ilçeleri bağlanmıştır. 

 

Kırşehir'in Adı 

 Kırşehir tarihi, Hititler dönemi ile anılmaya başlar. Fakat ilin adının o zaman ne olduğu henüz 

bilinmemektedir. İlin bir ara Aquae Saravenas (Akova-Saravena) adıyla (MÖ.2.yy.) bilindiği 

anlaşılmıştır. Önceleri Makissos (Macissus) adıyla anılan kent, İmparator I. Jüstinianos devrinde (527-

568) yeniden kurulmuş ve Jüstinianopolis diye anılmaya başlamıştır. 

 Uçsuz bucaksız kırın ortasında yükselen bu kente Türkler "Kır şehri" adını vermişlerdir. Kır şehri 

zamanla halk dilinde "Kırşehir" oldu. Bu gün bile bazı köylerinde yaşayan halk, burasını Kır şehri diye 

anar. Kırşehir ismi Türkçe’ dir. Bir rivayete göre de Timur'un Anadolu'ya gelişinde kendisine karşı koyan 

burada yaşayan halkı göstererek "kırın şehri" dediği, daha sonra bunun Kır şehri olarak değiştiği ve bu 

günkü ismini aldığı da söylenmektedir. 
 

 

I.B. Coğrafi Konum 

İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Yüzölçümü 6530 km2.dir. Kabaca bir 

paralel kenarı andıran ilin toprakları ülke topraklarının binde 8'i, iç Anadolu Bölgesi topraklarının yüzde 

2,9'u kadar olup, yüz ölçüm büyüklüğü bakımından 53. sıradadır. İlin matematiksel konumu, 38°50'-

39°50' Kuzey enlemleri, 33°30'-34°50' Doğu boylamları arasındadır. İlin güney uç noktası, Merkez 

Ulupınar kasabası, kuzey uç noktası Çiçekdağı'nın Konurkale köyüdür. Batı uç noktası Kaman Büğüz 

köyü, Doğu uç noktası ise Mucur Kılıçlı köyüdür. Denizden yüksekliği 985 m. dir. İlin kuş uçuşu denize 

uzaklıkları; güneyde, Akdeniz'de Anamur Burnu'na 362 km; kuzeyde, Karadeniz'de Sinop'a 334 km. dir. 
 

I.C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda 

gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlanmıştır. 

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız 

olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini 

getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev 

ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir. 

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve 

görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü 

bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur. 

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla 

birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici 

olmaktadır. 

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 

sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumlulukları 



  

 8 
 

ortaya konulmuştur. 

I.D. Organizasyon Yapısı 

Belediyemiz organizasyon yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. , 49. ve 50. maddelerine 

göre kurulmaktadır. 

Kırşehir Belediyesi iş ve işlemlerini fiilen 5 başkan yardımcısı ve 23 müdürlük aracılığıyla 

yürütmektedir. 
 

 
 

Şekil 1 - Kırşehir Belediyesi Organizasyon Yapısı (22.02.2023 tarihli verilerdir.) 

 

 

I.E. Vizyon 

Kırşehir’i yaşam koşullarıyla özendiren, gelecek nesillere birçok zenginlikle sunmayı amaçlayan, 

katılımcı ve şeffaf bir yönetimle tüm dünyada adı geçen bir kent haline dönüştürmek. 
 

I.F.Misyon 

Şeffaf yönetim anlayışı ile liyakatli olmaya önem veren, kadim tarihine sahip çıkan, marka şehir 

olma yolunda birlikte yönetim ve katılımcılık esasıyla hemşerilerimizin yaşam kalitesini ve refah 

düzeyini arttırarak, geleceğimizin teminatı nesillerimize çağdaş ve yaşanabilir bir kent ortamı sunmaktır. 
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I.H. Belediyemizin Stratejik Amaçları ve Hedefleri 

 
STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİM 

Ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışı ile daha yüksek iç ve dış paydaş memnuniyet seviyesine ve daha başarılı kurumsal 

performansa ulaşmak.  

HEDEF 1.1: Etkin bir kurumsal yapı oluşturmak için hizmet kalitesini ve yönetim verimliliğini arttırmak. 

STRATEJİ 1: Hizmet sunumunda etkinliği arttırmak. 

STRATEJİ 2: Hizmet sunumunda verimliliği arttırmak. 

STRATEJİ 3: Kurum içi işlerin mevzuata uygun ilerlemesini sağlamak. 

STRATEJİ 4: Personellerin bilgi birikimleri doğrultusunda, bireysel ve ekip düzeyinde yönetilmesi, geliştirilmesi ve özgürce 

kullanılmasını sağlamak. 

STRATEJİ 5: Kurumumuza ek kaynak elde edilmesini sağlamak. 

STRATEJİ 6: Tahakkuk eden gelirlerin tahsilâtını arttırmak. 

STRATEJİ 7: Kurumdaki tüm kaynakların karşılaşılabilecek risklere karşı korunarak, etkili ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlamak. 

STRATEJİ 8: Bütçe gerçekleşme oranını arttırmak. 

STRATEJİ 9: Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda, gelişen teknoloji takip edilecek, bilişim sisteminin 

uygulanabilirliğini ve güvenliğini sağlamak. 

STRATEJİ 10: Kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini düzenlemek. 

STRATEJİ 11: Mobil uygulama, kurumsal sosyal medya ve bilgilendirme hizmetleri sayısını arttırmak. 

Performans Göstergesi 1: Periyodik olarak yapılacak anketler ile belirlenecek memnuniyet seviyesi. 

Performans Göstergesi 2: Eğitim taleplerinin gerçekleştirilme oranları. 

Performans Göstergesi 3: Her yıl 14 mahallede kent konseyi işbirliğiyle mahalle konseyi gerçekleştirilmesi. 

HEDEF 1.2: Kurumsal performansı artırmak. 

STRATEJİ 1: Kurum öz değerlendirmesi yapmak. 

STRATEJİ 2: Uygulama örnekleri öğrenmek, karşılaştırma çalışmaları yapmak ve yeni projeler üretmek için 

üyelikler ve işbirliği projeleri geliştirmek. 

STRATEJİ 3: Belediyemizce Ar-Ge çalışmalarını desteklemek, öğrenme ve kıyaslama sağlayacak yayınlar ve 

kitaplar kazandırmak. 

Performans Göstergesi 1: Kurumsal Öz değerlendirme puanı (100 üzerinden ölçülecektir). 

HEDEF 1.3: Personellerin bilgi birikimleri doğrultusunda, bireysel ve ekip düzeyinde yönetilmesini, 

geliştirilmesini ve özgürce kullanılmasını sağlamak. 

STRATEJİ 1: Öneri sisteminin yeniden yapılandırılmasını sağlamak. 

STRATEJİ 2: İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profiller sürekli 

karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek. 

STRATEJİ 3: Kişisel performans değerlendirmesini sağlamak. 

STRATEJİ 4: İnsan Kaynakları Kurulunun etkin çalışmasını sağlamak. 

STRATEJİ 5: Nitelik İndeksine uygun personel istihdamı sağlamak. 

STRATEJİ 6: Yapılacak anket sonuçlarına göre sosyal organizasyonları arttırmak. 

STRATEJİ 7: Çalışanların performansını artırmak üzere, yapılan iyi çalışmalar raporlandırılarak, İnsan 

Kaynakları Kurulu’nda değerlendirilmesini sağlamak. 

STRATEJİ 8: Kurum içi iletişim mekanizmalarını geliştirmek ve motivasyonu artırmaya yönelik etkinlikler 

organize etmek. 

STRATEJİ 9: Kurum içi çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. 

Performans Göstergesi 1: Çalışanların takdir ödüllendirme sisteminden memnuniyet oranı.  

Performans Göstergesi 2: Öneri sistemine katılan çalışan sayısı. 

Performans Göstergesi 3: Personel başına düşen eğitim saati. 

Performans Göstergesi 4: Nitelik İndeksine uyum oranı. 
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HEDEF 1.4: Kurumumuza ek kaynak elde edilmesini sağlamak. 

STRATEJİ 1: Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlar sağlamak. 

STRATEJİ 2: Halk Süt projesini hayata geçirmek. 

STRATEJİ 3: Tarımsal Ürünler Kooperatifi projesini hayata geçirmek. 

STRATEJİ 4: Yöresel Ürün ve El Emeği Ürünleri Satış Kooperatifi projesini hayata geçirmek. 

STRATEJİ 5: Emlak vergilerinin güncel değerleri ile ödenmesini sağlamak amacı ile kanunda belirtilen 

dönemlerde yeniden değer tespiti yapmak.  

STRATEJİ 6: Vergi beyanında bulunmamış mükellefleri tespit edecek olan tarama ekibinin etkin çalışmasını 

sağlamak. 

STRATEJİ 7: Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip 

borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapmak ve bu şekilde hem vatandaşa bilgi 

verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapmak. 

Performans Göstergesi 1: Dış kaynaklı hibe ve fon elde edilmesi.  

Performans Göstergesi 2: 2023 Yılı Sonuna kadar Ankara – Kayseri Asfaltı Yolu üzerine Yöresel Ürün ve El 

Emeği Ürünlerinin satışının yapılması. 

Performans Göstergesi 3: Kiralama gelirleri tahsilât oranlarını % 70 den %80’ler seviyesine çıkarılması. 

HEDEF 1.5: Tahakkuk eden gelirlerin tahsilâtını artırmak. 

STRATEJİ 1: İletişim noktalarının bilinirliğini ve işlevini artırarak kredi kartı ile vergi tahsilâtını arttırmak. 

STRATEJİ 2: Online ödeme sistemlerinin kolay bir kullanıma kavuşturup aktif hale getirip bunu halka duyurarak 

tahsilâtı arttırmak. 

STRATEJİ 3: Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenler sistemden takip edilerek düzenli olarak ödemeye çağrı 

mektubu ve gerektiğinde ödeme emri gönderilerek etkili yasal takip yapmak. 

STRATEJİ 4: Tebligatlar, usulüne uygun tebliğ edilebilmesi için, belediye sınırları içinde görevli memurlarca, 

şehir dışında PTT aracılığıyla yapmak. 

STRATEJİ 5: Güncel olmayan ve ilçe dışında bulunan tebligat adresleri ile ilgili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sisteminden yararlanmak. 

STRATEJİ 6: Tahakkuklardaki mükerrer kayıtlar, diğer kurumlar tarafından kesilen, tahsil edilemeyecek 

büyüklükteki cezalar tespit edilerek gerçekçi rakamlara ulaşılmasını sağlamak. 

STRATEJİ 7: Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip 

borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapmak ve bu şekilde hem vatandaşa bilgi 

verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılmasını sağlamak. 

Performans Göstergesi 1: Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu ve ödeme emri gönderme oranı. 

Performans Göstergesi 2: İletişim Noktalarından vergi yatıran mükellef sayısı ve oranı. 

Performans Göstergesi 3: İcrada olan alacakların tahsilâtının sağlanması. 

HEDEF 1.6: Kurumdaki tüm kaynakların karşılaşılabilecek risklere karşı korunarak, etkili ve verimli bir 

şekilde kullanılmasını sağlamak. 

STRATEJİ 1: Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, vb. alımlar toplu alarak yapılarak birim 

maliyetin düşürülmesini sağlamak. 

STRATEJİ 2: Belediyeye ait tesis, bina, teçhizatların güvenliğinin sağlanması amacı ile Sabotaj ve Koruma 

Planları yapılarak,  güncel tutulmasını sağlamak. 

STRATEJİ 3: Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazların takibi ve yönetimi için kurum içinde bir büro 

oluşturmak. 

STRATEJİ 4: Belediyenin bina ve tesislerinin düzenli kullanımlarını sağlayacak şekilde onarımlarını bir plan 

dâhilinde yapmak. 

Performans Göstergesi 1: Birim alım maliyetlerini düşürmek için toplu alımlar yapılması. 

Performans Göstergesi 2: Belediye mülkleri ile ilgili bakım ihtiyaçlarının karşılanması. 

HEDEF 1.7: Bütçe gerçekleşme oranını artırmak. 

STRATEJİ 1: Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde 

hazırlamalarını sağlamak. 

STRATEJİ 2: Müdürlüklerin bütçelerini daha iyi yönetmeleri için güncel ödenek durumlarını takip etmelerini 

sağlamak. 

STRATEJİ 3: Yönetimin doğru karar alabilmesi için sene içinde yapılacak YGG toplantılarında her müdürlüğün 

kendi bütçe durumunu sunmasını sağlamak. 

Performans Göstergesi 1: Bütçe gerçekleşme oranı. 
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HEDEF 1.8: Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda, gelişen teknoloji takip edilerek bilişim sisteminin 

uygulanabilirliğini ve güvenliğini sağlamak. 

STRATEJİ 1: Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğini sağlamak. 

STRATEJİ 2: Kurum personeline belirli periyotlar ile güncel teknoloji eğitimleri verecek kurum içi gönüllü birim 

kurmak. 

STRATEJİ 3: Kent Bilgi Sisteminin sürekliliğini sağlamak. 

STRATEJİ 4: Kırşehir Belediyesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulmasını sağlamak. 

STRATEJİ 5: Web tabanlı yönetim bilgi sistemi geliştirmek. 

STRATEJİ 6: e-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliği sağlanıp e-paylaşım platformu kurmak. 

Performans Göstergesi 1: Web sitesinin aktif olma oranı. 

Performans Göstergesi 2: Arıza giderme süresi. 

HEDEF 1.9: İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği 

sağlamak. 

STRATEJİ 1: Kanunların bize verdiği çerçeve dâhilinde yazılı belgeler sunmak ve sözlü beyanlarda bulunmak 

STRATEJİ 2: 6183 sayılı Amme Alacakları ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ve icra takip ve tahsilâtını sağlamak. 

Performans Göstergesi 1: Kurumumuz tarafından açılan dava sayısı. 

Performans Göstergesi 2: Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı. 

Performans Göstergesi 3: Lehte sonuçlanan dava sayısı. 

Performans Göstergesi 4: Aleyhte sonuçlanan dava sayısı. 

Performans Göstergesi 5: İcra takibi yapılan dosya sayısı. 

HEDEF 1.10: Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler alarak tesislerin işlevselliğini artırmak. 

STRATEJİ 1: Mevcut otopark sayısı ve alanını genişletmek. 

STRATEJİ 2: Mevcut sosyal tesislerimizin devamlılığını sağlamak. 

STRATEJİ 3: Geleneksel ve bölgesel yemek menüsü kültürünü genişletmek. 

Performans Göstergesi 1: Mevcut otopark sayısı. 

Performans Göstergesi 2: Mevcut işletilen tesis sayısı. 

Performans Göstergesi 3: Geleneksel ve bölgesel yemek menüsü sayısı. 

HEDEF 1.11: Belediye programlarının düzenli bir şekilde organizasyonunu sağlayarak halkla ilişkiler 

koordinasyonunu yüksek tutmak. 

STRATEJİ 1: Halkın temsilcisi olan muhtarlarla bire bir ilişki kurarak koordinasyonu sağlamak. 

Performans Göstergesi 1: Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı. 

Performans Göstergesi 2: Muhtarlardan gelen talep ve şikâyetleri karşılama oranı. 

HEDEF 1.12: Başkanlık makamının organizasyonlarını takip ederek halkla olan iletişimi teknoloji 

aracılığıyla sağlamak. 

STRATEJİ 1: Halkla birebir iletişimin sağlanmak. 

STRATEJİ 2: Belediye olanaklarıyla temsil ve ağırlama yapmak. 

Performans Göstergesi 1: Kurum içi ve kurum dışı yapılan toplantı sayısı. 

Performans Göstergesi 2: Vatandaşlara gönderilen bilgilendirme sms sayısı. 

Performans Göstergesi 3: Yapılan basın bülteni sayısı. 

HEDEF 1.13: Bilgi iletimi ve haberleşmede etkin ve verimli bir yönetim anlayışıyla hareket etmek. 

STRATEJİ 1:  Veri iletişimini sağlamak. 

STRATEJİ 2:  Vatandaşın kolay ulaşabileceği evrak takip sistemi kurmak. 

STRATEJİ 3: Gelen giden evrak kaydını yaparak elektronik ortamda muhafazasını sağlamak.  

STRATEJİ 4: Meclis gündemlerini oluşturarak meclis toplantılarını düzenlemek. 

STRATEJİ 5: Meclis ve Encümen kararlarının ilgili müdürlüklere havalesini sağlamak. 

Performans Göstergesi 1: Gelen giden evrakların ilgili birimlere ulaşma süresi. 

Performans Göstergesi 2: Encümen ve Meclis kararlarının ilgili birimlere ulaştırılma süresi. 

Performans Göstergesi 3: Gelen evlenme müracaatı. 

Performans Göstergesi 4: Yapılan evlenme akdi. 
 

Tablo 1 - Kırşehir Belediye Başkanlığının Stratejik Amaç ve Hedefler 
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A. Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması 

 

II.A. 1. Genel Çerçeve 

Kamu idarelerinde uygulanacak olan iç kontrol sistemi 5018 sayılı Kanunun 55 ila 

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

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

Koordinasyon Kurulu ve görevleri başlıkları altında, anılan Kanunun 55, 56, 57 ve 58‘inci 

maddelerine dayanılarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve yayımlanan “İç Kontrol ve Ön 

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

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

ayrıntılarıyla birlikte ele alınmıştır. 

 

II.A. 2. İç Kontrolün Tanımı 

 

II.A. 2.1. Kontrol Kavramı 

Kontrol; bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim 

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

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

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

hedeflerin gerçekleştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşılmasının önündeki belirsizlik ve risklerin 

yönetilmesi çerçevesinde alınan tedbirlerin tamamı kontrol kapsamındadır. Bu bir güvence 

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

düzenlemeler ve uygulanan süreçler iç kontrolü meydana getirmektedir. 

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

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

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

tedbirleri almak şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu yönüyle bakıldığında kontrol, denetimi de 

kapsayan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. 

Kontrol ve denetim, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde çok önemli bir 

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

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, kamusal faaliyetlerin başarılı olup olmadığını ve 

kamu hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulup sunulmadığını bilmek 

durumundadırlar. Günümüzde böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğundan hesap verme 

sorumluluğu bakımından, kamu yöneticileri bu ihtiyacı karşılamak adına belirtilen kesimlere 

hesap vermekle sorumludurlar. Dolayısıyla, kontrol ve denetim faaliyeti sonucunda sunulan 

raporlar yoluyla hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olmaktadır. 

II.A. 2.2. İç Kontrol Nedir? 

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

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

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

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 
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oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 

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

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

ayrıca, sistemin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. 

 

 

 
 

Şekil 2 - Coso Piramidi ve Coso Küpü 

 İç Kontrol, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracıdır. 

 İç Kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda güvence 

sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade etmektedir. 

 İç Kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü olarak da adlandırılmaktadır. 

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

değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda ihtiyaç duyduğu 

mekanizmalardır. 

 İç kontrol bir süreçtir. 

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

aracıdır. 

 İç kontrol kişiler tarafından uygulanır. 

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

organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir. 

Bu tanımda da görüleceği üzere iç kontrol; bir kurumun amaçlarına ve hedeflerine 

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

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

uygulanmakta olan mali veya mali olmayan kontroller bütünü iç kontrolü meydana 

getirmektedir. 

İç kontrolün yukarıya alınan tanımının, uluslararası standart ve uygulamaları dikkate 

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

güvenceler şunlardır: 

 İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 
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faaliyetlerin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında düzenlilik, etkinlik ve 

verimliliğin sağlanması, 

 Varlıkların ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve suiistimallerin önlenmesi, 

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

 Yürürlükteki hukuk normlarına ve idari düzenlemelere uyumun sağlanması. 

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

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

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

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

kontrol mekanizmaları dışındaki faaliyet ve fonksiyonlar da iç kontrol sistemi içine 

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

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

değerlendiren iç denetim faaliyeti iç kontrol sürecinin dışında değerlendirilmektedir. 

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

muhtevasını belirlemektedir. 

II.A. 3. İç Kontrolün Amacı 

Kamu idarelerinde tesis edilen ve uygulanan iç kontrolün amaçları 5018 sayılı Kanunun 

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

sayılmıştır. Anılan maddelere göre iç kontrolün amaçları; 

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

yönetilmesini, 

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesini, 

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

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

edinilmesini, 

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

sağlamaktır. 

Yukarıda sayılan iç kontrol amaçlarının, COSO modelinde belirtilen ve Avrupa 

Komisyonu tarafından sıralanan iç kontrol amaçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

COSO modelinde iç kontrolün amaçları; 

—Faaliyetlerde etkinlik ve etkililik, 

—Finansal raporlamanın güvenilirliği, 

—Mevzuata uygunluk şeklinde sayılmıştır. 

 

Avrupa Komisyonu da iç kontrol sisteminin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

—Bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğünü sağlamak, 

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

—Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımını sağlamaktır. 

COSO modelinde belirtilen, Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan ve 5018 sayılı 

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

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

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

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

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

hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri üzerine bina edilmiştir. 

II.A. 4. Kamu İç Kontrol Standartları 

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

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

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

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

standartları dikkate alınacaktır. 

COSO tarafından çıkarılan İç Kontrol Bütüncül Çerçevesi isimli çalışmada iç kontrol 

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

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

başladığı iç kontrol standardı çalışmalarını her yıl güncelleştirmek suretiyle tamamlayarak (24) 

iç kontrol standardı yayımlamıştır. 

Ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde 

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

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

malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle 

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

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

standartlar belirlenebilecektir. İç kontrol uygulamalarında kamu iç kontrol standartlarına 

uyulup uyulmadığı merkezi uyumlaştırma görevi bağlamında Maliye Bakanlığı tarafından 

izlenip değerlendirilecektir. 

II.A. 5. İç Kontrolün Temel İlkeleri 

II.A. 5.1. Genel Olarak 

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

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

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

Esasların 6’ncı maddesi ile belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır. 

a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 

b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. 

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

d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. 
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e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler 

belirlenir. 

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

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

Yukarıda sayılan iç kontrolün temel ilkeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

II.A. 5.2. Yönetim Sorumluluğu 

İç kontrol sorumluluğu yönetime aittir. Kontrol faaliyetleri yönetimin sorumluluğu 

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

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

tarafından izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

değerlendirme yapılırken iç denetim raporlarından da yararlanılır. İç denetim idare tarafından 

oluşturulan iç kontrolün yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirerek bunu yönetime raporlar. 

İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde idare çalışanları tarafından ifa 

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

yöneticilerle diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir. 

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

üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin 

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

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

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

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

mümkündür. 

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

sisteminin kurulmasından ve işleyişinden doğrudan sorumludur. Bunun en önemli unsuru 

uygun ve gerekli bir kontrol ortamının sağlanmasıdır. Üst yönetici, diğer yöneticilere liderlik 

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

kontrol mekanizmalarının kurulması için diğer yöneticilere yetki devreder. 

İdarede yer alan diğer yöneticiler iç kontrol sisteminin tasarlanması ve yürütülmesinde 

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

işleyişinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Ayrıca, mali hizmetler yöneticisinin de önemli 

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

raporlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rol alırlar ve mali işlemlerin bu 

düzenlemelere ve mevzuata uygunluğunu kontrol ederler. 

İç kontrol sisteminin doğru ve düzgün bir şekilde yürütülmesinde ve geliştirilmesinde 

yöneticilerin yanında idaredeki tüm çalışanların sorumluluğu vardır. Diğer personel görevini 

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

aykırı bir durumu tespit ettiklerinde ilgili mercie bildirmek mecburiyetindedirler. İç kontrol 

sisteminin yürütülmesinde yöneticiler ve idarede çalışanlara ek olarak iç denetçilerin de 

görevleri söz konusudur. İç denetçiler bu görevi iç kontrol sistemini denetlemek, 
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değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmak suretiyle yerine getirirler. 

 

II.A. 5.3. Risk Esaslı İç Kontrol 

İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasında 

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

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

uygulanmasında riskli alanların seçilmesi ve buna göre gereken çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

İç kontrolün uygulanmasında önceliğin riskli alanlara verilmesi, kontrol maliyeti ile 

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

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

alanları tespit edecekler, sonra bu riskli alanları değerlendirip analiz edecekler ve kontrol 

faaliyet ve süreçlerini bu analizlere dayandıracaklardır. Özetle; sadece kontrol yapmış olmak 

için kontrol yapılmayacak, riskli alanlardan başlanılarak yönetim sorumluluğu bağlamında iç 

kontrol faaliyetleri yürütülecektir. 

II.A. 5.4. İç Kontrolde Sorumluluk 

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

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

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

alan tüm görevlilerin yapılan kontrolden sorumlu olmaları sürecin etkinliğini ve verimliliğini 

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

etkinliğin sağlanması mümkün olamaz. 

5018 sayılı yasa uyarınca; iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk bakımından görev 

tanımları şunlardır: 

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

Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari-mali karar ve işlemlere 

ilişkin olarak iç kontrolün isleyişinin temin edilmesi. 

Mali Hizmetler Müdürü: İç kontrol sisteminin kurulması ve standartların uygulanması 

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

Muhasebe Yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğunu 

ve saydamlığın sağlanması 

Gerçekleştirme Görevlileri: İç kontrolün uygulaması. 

Personel: İç kontrolü yaşama geçirilmesi, işlemlerin yürütülmesi, gözden geçirilmesi ve 

yanlış uygulamaların düzeltilmesi. 

II.A. 5.5. Kapsam Bakımından İç Kontrol 

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

kararlarla sınırlandırılması bu ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Uluslararası standartlarda 

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

karar ve işlemleri kapsadığı vurgulanmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki kuruluşların tüm 
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faaliyetleri iç kontrol içine girmektedir. Bu bağlamda iç kontrolü sadece ön mali kontrol olarak 

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

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

geniş kapsamlı bir kontrol faaliyet ve süreçlerinden meydana gelmektedir. 

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

II.A. 6.1. Genel Olarak 

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

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

uygulamalarının izlenmesi ve gözden geçirilmesidir. 

İç kontrol sistem ve mekanizmaları değişmez kurallar bütünü olmadığı için ihtiyaç 

hissedildiğinde güncellenmeli ve yenilenmelidir. İç kontrol değerlendirmeleri kurumsal 

düzeyde ve ulusal seviyede gerçekleştirilebilir. 

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

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

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

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

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

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

değerlendirme yönetim, iç denetçiler ve dış denetçiler tarafından yapılmaktadır. 

II.A. 6.2.1. Yönetimin Değerlendirmesi 

Yönetim bizzat gözlem ve tespitlerle izleme yapabilir. Yönetim tarafından yapılan 

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

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

yaparak eksiklikleri tespit edip gereken önlemleri almaları gerekir. Yapılan bu 

değerlendirmelerde idarenin diğer çalışanlarının da görüş ve önerilerinin dikkate alınması 

yararlı olur. 

II.A. 6.2.2. İç Denetçilerin Değerlendirmesi 

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

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

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

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

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

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek 

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

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

yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 

sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

İdarenin iç kontrol sistem ve uygulamaları iç denetim faaliyeti kapsamında iç denetçiler 

tarafından değerlendirilir ve üst yöneticiye raporlanır. İç denetim raporları da iç kontrol 
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uygulamalarının değerlendirilmesine katkı sağlar. 

II.A. 6.2.3. Dış Denetçilerin Değerlendirmesi 

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

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

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

değerlendirir, aksayan yönleri tespit eder ve sistemin geliştirilmesine yönelik önerilerde 

bulunur. 

Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali 

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

incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlanmasıdır. 

Bunlara ek olarak merkezi uyumlaştırma biriminin tespit ve önerilerinin de dikkate 

alınması gerekir. Tüm bu kaynaklardan gelen değerlendirmelerin dikkate alınması ve 

uygulanması iç kontrol sisteminin olgunlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olur. 

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

Ulusal düzeyde iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi görevi Maliye Bakanlığı 

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

Merkezi Uyumlaştırma Görevi” başlıklı bölümde sayılan ve açıklanan görevlerini yaparak 

idarelerin iç kontrol sistemlerini izler, değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler. İyi 

uygulama örneklerini diğer kamu idarelerine yaygınlaştırır ve gereken durumlarda mevzuat 

değişikliğine gider. 

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

İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap 

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

gerekmektedir. Bu ilkeler kısaca aşağıda açıklanmıştır; 

II.A. 7.1. Mevzuata Uygunluk 

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

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

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

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

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

sınırlı sayıda ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara raporlanır. 

II.A. 7.2. Saydamlık 

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

kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesidir. 

Bu amaçla; 

a- Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 

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

bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile 
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raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

c-Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, 

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

prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunludur. 

Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin 

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

Bu bağlamda mali saydamlık ile 

-Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması, 

-Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması, 

-Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık 

olması, 

-Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek suretiyle yetkili 

mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri amaçlanmıştır. 

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

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

hakkında kamuoyunu bilgilendirir ve idari hiyerarşide kimin hangi sonuçlardan sorumlu 

olduğunu ortaya koyar. Saydamlık, kamu kaynaklarının kullanımında siyasetçilerde olduğu gibi 

bürokraside de davranışları etkiler. Böylece kaynak dağılımının etkinliğini ve verimliliğini 

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

duyulan güvenin artmasına olan katkısıdır. Yönetim sahip olduğu yetkileri keyfi 

kullanmayacağını kamuoyuna deklare ederek kendisine duyulan güveni artırır. 

Saydamlığın sağlanabilmesi için kamuoyuna etkin ve düzenli bilgi akışının sağlanması 

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

standart ve yöntemler çerçevesinde yapılır. 

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

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

bulunmaktadır ki bunlar aşağıda sıralanmıştır. 

a- Rollerin ve sorumlulukların belirgin olması, 

Bu ilke gereği kamu sektörünün açıkça tanımlanması, ekonominin diğer kısımlarından 

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

belirtilmesi gerekmektedir. 

b- Bilgilerin kamuya açık olması, 

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

kamuoyuna düzenli aralıklarla bilgi vermelidir. 

c- Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerinin açık olması, 

Bütçe metni, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi ve bütçenin 

dayandırıldığı politikaları içermelidir. Bütçe verileri politik analiz yapmayı kolaylaştırmalı ve 
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sorumluluğu artıracak şekilde sınıflandırılmalıdır. 

d- Denetimin ve istatistikî veri yayımlamanın bağımsız olması, 

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

tarafından denetlenmelidir. 

II.A. 7.3. Hesap Verebilirlik 

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

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

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

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olmasıdır. 

Hesap verme sorumluluğu ile hedeflenen sonuçları gerçekleştirmek için nelerin 

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

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

nelerin gitmediği sorgulanır. Dolayısıyla, hesap verme sorumluluğu sayesinde hukuka 

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

saptanmakta ve sorumluluğu devredenlere sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine getirilip 

getirilmediğini değerlendirme imkânı doğmaktadır. 

Hesap verme sorumluluğunun üç boyutu vardır; 

a- Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu: 

Yürütmenin Parlamentoya karşı olan sorumluluğudur ki Bakanların sorumluluğu buraya 

girmektedir. 

b- İdari ve Mali Hesap Verme Sorumluluğu: 

Kamu yöneticilerinin bağlı ya da ilişkili olduğu bakanlarına ve üst amirlerine karşı 

sorumluluğudur. 

c- Vatandaşa Yönelik Hesap Verme Sorumluluğu: 

Hem parlamentonun hem de bütünüyle Devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur. 

Kamu idaresinin yıllık faaliyet raporlarının kamuoyuna sunulması ile bu sorumluluk yerine 

getirilmiş olur. 

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

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

kaynağının elde edilmesinde görevli olanlar şeklinde sıralayabiliriz. 
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Bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler 

birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin hesap verme sorumluluğu “İç Kontrole İlişkin Görev, 

Yetki Ve Sorumluluklar” başlıklı bölümde açıklanacağı için burada sadece kamu kaynağının 

elde edilmesinde görevli olanların hesap verme sorumluluğuna değinilmiştir. 

II.A. 7.4. Ekonomiklik 

Ekonomiklik; bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için 

kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmedir. 

II.A. 7.5. Etkinlik 

Etkinlik; kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını maksimize 

etmektir. 

II.A. 7.6. Etkililik 

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

derecesi ve yerindeliğini ifade eder. 

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

İç kontrol standartlarını oluşturan birçok ülke örnek olarak COSO çerçevesini esas 

almıştır. COSO modelinde yer alan, kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, 

bilgi ve iletişim ve izleme gibi iç kontrolün birbiriyle bağlantılı beş unsuru iç kontrol standardı 

olarak düzenlenmiştir. 

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

yapılan düzenlemeye bakıldığında iç kontrolün unsurları ve genel koşulları noktasında 

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

Bu cümleden anlaşılmak üzere ülkemizde uygulamaya konulan iç kontrolün unsurları 

ve genel koşulları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır. 

II.A. 8.1. Kontrol Ortamı 

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

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

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

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

Ayrıca, kontrole ilişkin çevresel faktörler de kontrol ortamı kapsamında mütalaa edilmektedir. 

Bu bağlamda; 

—İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması 

önemlidir. 

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

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

sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin 

performansının değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 
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—İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarının da açık 

bir şekilde belirlenmesi zorunludur. 

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

tasarlanması ve uygulanabilmesi için kontrole bakışın pozitif olması, kontrol faaliyetlerinin 

desteklenmesi ve benimsenmesi gereklidir. Bunun için de kurumların üst yöneticilerine büyük 

görev düşmektedir. Bu görev ifa edilirken kurumun alt kademe yöneticileri ile diğer 

çalışanlarının da katkısı gerçekleştirilmelidir. 

Kısaca, uluslararası standart ve uygulamalara bakıldığında kontrol ortamını oluşturan 

veya etkileyen ve aşağıda sıralanan çeşitli faktörler söz konusu olmaktadır; 

- Dürüstlük ve etik değerlere bağlılık, 

- Uzmanlık ve liyakate önem verilmesi, 

- Teşkilat yapısı, 

- Yetki devri ve paylaşımı, 

- Beşeri sermayenin iyi kullanılması, 

- Merkezi uyumlaştırma birimi ile iyi ilişkiler, 

- Bütçe sistemi, 

- Yönetim raporlama sistemi, 

- Muhasebe ve finansal kontrol süreçleri, 

Kurum içi kontrolün yürütülmesinde kontrol ortamını etkileyen faktörlerin izlenmesi ve 

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

gerekmektedir. 

II.A. 8.2. Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak 

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

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

riskleri değerlendirmeleri gerekmektedir. 

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

tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için kurumda risk yönetim 

sürecinin oluşturulmuş ve uygulanıyor olması gerekmektedir. 

Risk değerlendirmesi, kurumsal risk yönetiminin bir unsurudur. Risk 

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

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

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

dokümanlardaki amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyecek olayların değerlendirilmesidir. 

Böylece söz konusu amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyebilecek risklere karşı gerekli 

önlemlerin alınması ve sürecin yönetilmesi sağlanmış olacaktır. 
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Özetle, risk değerlendirmesi, kurumsal amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi, 

etkilerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi şeklinde tezahür eder. 

II.A. 8.3. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri, yönetimin emir ve direktiflerine uyulmasını temin eder ve güvence 

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

olan faaliyet, politika ve prosedürlerden oluşan mekanizmalardır. İç kontrolün ayrılmaz bir 

parçası olan kontrol faaliyetleri kontrol süreçleri olarak da adlandırılmaktadır. 

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

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

düzeltilmesine yönelik tasarlanıp uygulanmalıdır. Ayrıca kontrollerin yetersiz olduğu alanlarda 

ilave kontrollerin uygulanması da gerekli olabilir. 

Kontrol faaliyetlerini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür; 

- Mali kontrol, 

- Muhasebe kontrolü, 

- Süreç kontrolü, 

- İdari kontrol, 

Ayrıca, katı ve yumuşak kontrol ayrımı da yapılabilir. 

Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması idarelerin görev ve 

sorumluluğundadır. Belirlenen bu faaliyetlerin merkezi uyumlaştırma birimi olan Maliye 

Bakanlığınca belirlenen standart ve yöntemlerle uyuşması gerekmektedir. En azından aykırı 

olmamalıdır. 

Kuruluşlarda tasarlanan ve uygulamaya konulan kontrol faaliyetlerinin, kuruluşun iç 

kontrol amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde etkin ve verimli olması gerekmektedir. 

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

gereklidir. 

Kontrol faaliyetleri bir kurumun her kademesinde ve tüm faaliyet ve fonksiyonlarına 

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

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

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

ayrılığı gibi çeşitli aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Kurumlarca bu aktivitelere manuel veya 

dijital ortamda başka aktiviteler eklenebilir. 

II.A. 8.4. Bilgi ve İletişim 

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

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

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

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

işlemlerini kapsayan bilgilerdir. 
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Ayrıca, kurum içinde etkin bir iletişim ağının kurulması gereklidir. Bunun için kurum 

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

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

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

gerekli insan kaynaklarından yararlanılmalıdır. Kurum içi ve dışı iletişimde başarı 

sağlanabilmesi için tüm çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmeli, organizasyon 

içi iletişim kanalları açık olmalı, bu konudaki sınırlamalar kaldırılmalı, esnek bir iletişim ortamı 

sağlanmalıdır. Ayrıca kurumun dış iletişime de açık olduğu belirtilmelidir. 

5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı düzenlemeleri ile bilgi ve iletişime ilişkin gerekli 

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

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

Kurum yöneticilerinin geleneksel yapı ve yaklaşımları terk ederek yeni sistemin öngördüğü 

yaklaşım ve yöntemleri benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir. 

II.A. 8.5. Gözetim 

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

kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini 

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

geliştirilmesi ve tekâmül ettirilmesidir. İç kontrolün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve 

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

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

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

performansı ölçülür ve kalitesi değerlendirilir. 

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

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

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

fonksiyonu bağlamında Maliye Bakanlığınca yapılacak izleme ve değerlendirmeler ile Sayıştay 

tarafından yapılan değerlendirmelerden meydana gelmektedir. 

Tüm bu izleme ve değerlendirmeler iç kontrol sisteminin gelişmesine katkıda 

bulunacaktır. 

II.A. 9. İç Kontrol Mevzuatı 

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

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

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

mevzuat detaylı bir şekilde yer almaktadır. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı 

Resmi Gazete) 

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

3. Mükerrer Resmi Gazete) 
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 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

(18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete) 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (12.07.2006 tarih 26226 

sayılı Resmi Gazete) 

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

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

www.bumko.gov.tr) 

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (02.12.2013 tarih, www.bımko.gov.tr) 

II.B.1 İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

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

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

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

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

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

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

bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. 

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

57.maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, 

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

iç kontrolün kapsamı da ortaya konulmuştur. 

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

gözetilmesi ve izlenmesi konusunda Belediye Başkanlarının meclislerine karşı sorumlu olduğu 

anlaşılmaktadır. Aynı maddede, üst yöneticilerin bu sorumluluklarının gereklerini harcama 

yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme 

bağlanmıştır. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

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

birimine verilmiştir. 

Ayrıca, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

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

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

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

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

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, iç kontrolün, 

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

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

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

fonksiyonları bulunmaktadır. 

http://www.bumko.gov.tr/
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Tablo 2 - İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 
 

GÖREVLİLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 

 

 

 

 

 
Üst Yönetici 

 İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetimi, 
 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 

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

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

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

 

 
İç Denetçiler 

  Kurumdaki iç kontrol sistem ve süreçlerini işlevsel açıdan 
denetlenmesi, 

  Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst yöneticiye 
rapor edilmesi, 

 Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesi 

 

 

 

 

 
Harcama Yetkilisi 
(Birim Müdürleri) 

  Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden 
sorumlu, 

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

 İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet 
raporlarına eklenmesi, 

 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

(Strateji Geliştirme 
Şefliği) 

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

  İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını 
sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına 
sunulması, 

 
Muhasebe Yetkilisi 

 Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının 
usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde 
tutulmasından sorumlu, 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Üst Yönetici Rehberi” 

 

Ayrıca, iç kontrole ilişkin, 5018 sayılı Kanun’un 55.maddesinde, malî yönetim ve iç 

kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin 
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standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Mali Hizmetler Müdürü, Teftiş 

Kurulu Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Destek Hizmetleri 

Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Sosyal destek Hizmetleri Müdürü) tarafından belirleneceği, 

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

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

maddeyle verilmiştir. 

Bu yetki kapsamında, Maliye Bakanlığı tarafından, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı 

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

aşağıdaki hususlara yer verilmiştir. 

“Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü 

yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı 

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

Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak 

zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı 

İç Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali 

durumları gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı 

yöntemlerle belirlenecek ve üst yönetici onayını izleyen 10 işgünü içinde Maliye 

Bakanlığına gönderilecektir. 

Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına 

uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu 

çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili 

düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 

31.12.2014 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu 

çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, 

idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır. 

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

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelikle belirlenen geçiş takvimi uyarınca, 2008 ve sonraki yıllarda 

stratejik plan ve performans programı hazırlayacak idareler, hazırlık 

çalışmalarında bunlara ilişkin standartları da dikkate alacaklardır. Stratejik 

plan ve performans programı hazırlamayacak kamu idareleri ise bu plan ve 

programların hazırlanması dışında kalan hususlara uyum sağlayacaklardır.” 
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Tebliğ’de iç kontrolün kamu idarelerinde kurulması ve geliştirilmesine yönelik yöntem, 

süreç ve sistem konusunda da belirlemeler yapılmıştır. 

Şekil 3 - İç Kontrol Standartları Şeması 

 

III.A. Kırşehir Belediyesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı Yönetim Süreci 

İç kontrol, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans 

programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve 

usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli 

güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak yukarıda tanımlanmıştı. Bu açıdan bakıldığında, iç 

kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, mevzuatın beklentilerinin karşılanmasından çok 

daha fazla anlam ifade etmekte, idarenin faaliyetlerine değer katan yönetim araçlarının 

geliştirilmesi fırsatı olarak değerlendirilmektedir. 
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SORUNLARIN BELİRLENMESİ 

SORUNLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

FAALİYETLER TEMELİNDE MATRİSİN DOLDURULMASI 

İÇ KONTROLE İLİŞKİN YAPININ ETKİN İŞLEMESİ İÇİN KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

İç kontrole yönelik bu çalışmalarla ilgili olarak öncelikle bir iş programı ve çalışma 

takvimi belirlenmiş, çalışmalar bu program dâhilinde yürütülmüştür. Bu kapsam içinde sürecin 

yönetimi ve çalışmaların teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü 

teknik destek sağlamıştır. 

İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlıkları kapsamında ilk olarak bir Çalışma Grubu 

oluşturulmuştur. Çalışma Grubu, yetkinlik ve ilgilerine göre iç kontrol bileşenleri bazında 

küçük gruplara ayrılmıştır. Bu şekilde oluşturulan çalışma grupları, önceki Uyum Eylem Planı 

sonuçlarından da yararlanarak, temsil ettikleri bileşene ait genel şartlara ilişkin mevcut durumu 

analiz etmişlerdir. Daha sonra her bileşen grubu, tespit ettikleri mevcut durumun İç Kontrol 

Standartlarına uygun hale getirilmesi için Genel Şart bazında gerçekleştirilmesi gereken 

eylemleri belirlemiş ve bunları “Eylem Matrisleri” haline getirmişlerdir. Devamında eylem 

Matrislerinde yer alan faaliyetler analiz edilerek sınıflandırılmış ve gelecek döneme ilişkin İç 

Kontrol Uyum Eylem Planı oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4 - İç Kontrol Çalışmaları Akış Şeması 

 
Kırşehir Belediyesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışmalarına ilişkin iş akışlarını 

yukarıdaki gibi ifade etmek mümkündür. 

III.B. Kırşehir Belediyesi İç Kontrol Eylem Matrisleri 

Kırşehir Belediyesi İç Kontrol Uyum Eylem Planını oluşturan eylemler izleyen 

sayfada bileşen, standart ve genel şart bazında bir tablo aracılığıyla özetlenmiştir. Özet 

Tabloda yer alan eylemlerin bileşenler bazında detayları, ilerleyen sayfalarda “Eylem 

Matrisleri” olarak düzenlenmiştir. Son olarak ise tamamlanma tarihleri ve sorumlu birimlerine 

göre eylemler ile Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ayrı tablolar halinde 

yer almaktadır. 
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Tablo 3 - İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Sayısal Verileri 
 

İÇ KONTROL 

BİLEŞENLERİ 

 
STANDART KODU 

 
STANDART ADI 

 
GENEL ŞART SAYISI 

2023-2024 

İÇKUEP EYLEM 

SAYILARI 

 

 
KONTROL ORTAMI 

1 Etik değerler ve dürüstlük 6 19 

2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 7 8 

3 Personelin yeterliliği ve performansı 8 15 

4 Yetki devri 5 5 
 

RİSK DEĞERLENDİRME 
5 Planlama ve programlama 6 6 

6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 3 

 

 

 
KONTROL FAALİYETLERİ 

7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 13 

8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 3 3 

9 Görevler ayrılığı 2 2 

10 Hiyerarşik kontroller 2 2 

11 Faaliyetlerin sürekliliği 3 3 

12 Bilgi sistemleri kontrolleri 3 3 

 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM 

13 Bilgi ve iletişim 7 7 

14 Raporlama 4 4 

15 Kayıt ve dosyalama sistemi 6 6 

16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 3 

İZLEME 17 İç kontrolün değerlendirilmesi 5 5 

18 İç Denetim 2 2 

TOPLAM   79 109 
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Tablo 4 - Kontrol Ortamı Standartları Sayısal Verileri 
 

1-  K O N T R O L   O R T A M I 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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

KOS 1.1 

İç Kontrol sistemi ve 

işleyişi yönetici ve 

personel tarafından 

sahiplenilmeli ve 

desteklenilmelidir. 

İç kontrol sistemimizi 

oluşturmaya yönelik alt yapı 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

Ayrıca Kırşehir Belediyesi 

İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu 

tarafından belediye 

bünyesinde yapılan ve 
yapılması planlanan bütün 

çalışmalar hassasiyetle takip 

edilmektedir. 

KOS 1.1.1 

Tüm belediye personeline İç 

Kontrol ve KİKS konularını 

içeren 1 adet eğitim yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Sunum yapan, 

sunuma katılan 

personel sayısı, 

sunum süresi 

31.12.2023   

KOS  1.2 

İdarenin yöneticileri iç 

kontrol sisteminin 

uygulanmasında personele 

örnek olmalıdır. 

İç kontrol sisteminin 

uygulamasına yönelik 
kurumumuzda gerekli 

oganizasyonel alt yapı, 

yönetsel destek ve fiziki 
ortam mevcuttur. 

KSO 1.2.1 

Birim yöneticileri çalışanlarla 

görev dağılımında yer alan 

faaliyetlere ilişkin düzenli 

gerçekleşme 

toplantıları yapacaklardır. 

Tüm Müdürlükler 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Toplantı 

Tutanakları 
Altı ayda bir   
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KOS 1.3 

Etik kurallar bilinmeli ve 

tüm faaliyetlerde bu 

kurallara uyulmalıdır. 

Kurumumuzda Etik 

Komisyonu oluşturulup 
birim etik görevlileri 

belirlenmiştir. ‘Kamu 

Görevlileri Etik Davranış 

İlkeleri ile Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında 

Yönetmelik'' web sitemizde 
mevcuttur. 

KOS 1.3.1 

Etik Komisyonu tarafından 
vatandaş şikâyetlerinin 

değerlendireceği sistemin takibi 

sağlanacaktır. 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Yazı İşleri 

Müdürlüğü-Basın 

Yayın ve Halkla 

İlişkiler 

Müdürlüğü 

Toplantı Sayısı 

Rapor Sayısı 
Periyodik olarak   

KOS 1.3.2 

Etik Kurallar Mevzuatında 

değişiklik olması durumunda 
duyurulacaktır. 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Duyuru sayısı 
Mevzuat 

değişikliğinde 
  

KOS 1.3.3 

Kamu Görevlileri Etik 
Sözleşmesi konulu eğitim 

düzenlenecektir. 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Eğitim 31.12.2023   

KOS 1.3.4 

Personel şirketi ile imzalanan 

sözleşmelerde şirket bünyesinde 

çalışan personellerinde etik 
kurallara uymakla yükümlü 

olduklarına dair madde 

eklenecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Personel çalıştırma 

sözleşmesi 
31.12.2023   

KOS 1.4 

Faaliyetlerde dürüstlük, 

saydamlık ve hesap 

verebilirlik sağlanmalıdır. 

Belediyemizin tüm mali 

tablolarının analizleri 
raporlanmıştır. Riskli 

müstecir dosyaları kurum 

hafızasına alınıp İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu 

tarafından Üst Yönetim 

bilgilendirilmiştir. 

KOS 1.4.1 

Mali Tablolarla ilgili analizler 

2023-2024 takvim yılı içerisinde 
yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Toplantı Sayısı 

Rapor Sayısı 
Altı ayda bir   

KOS 1.4.2 

Yeni kurulan birimlerin 
fonksiyonel görev dağılımı 

kurumumuzun web sitesinde 

yayınlanacaktır. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeni kurulan birim 

sayısı 

Yeni birim 

kurulduğunda 
  

Belediyemiz web sayfasında 

faaliyet raporları, stratejik 

plan, performans 
programları, çalışma 

yönetmelikleri, kurumun 

organizasyon yapısı, teşkilat 
şeması ve projelerle ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

KOS 1.4.3 
Gerekli güncelleme 

çalışmalarına devam edilecektir. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Yapılan 

Güncellemeler 
Periyodik olarak   

EBYS sistemi faaliyete 

geçirilerek; faaliyetler 

yazılım sistemiyle kontrol 
altına alınmıştır. 

KOS 1.4.4 

Sistem dışında kalan süreçler 
kontrol edilerek sisteme dâhil 

edilecektir. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

Sisteme dâhil edilen 

güncellemeler 
Periyodik olarak   

Birimlerin yönetmelikleriyle 

bütçe harcamaları arasında 

karşılaştırmalar yapılarak 

eksiklikler giderilmiş, İç 

Kontrol İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu 

tarafından üst yönetime 

rapor edilmiştir.  

KOS 1.4.5 

Birimlerin yönetmelikleriyle 

bütçe harcamaları arasındaki 

karşılaştırmalar 2023-2024 

döneminde de devam edecek 
gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

Tüm Müdürlükler 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Yapılan 

değişiklikler sayısı 
Altı ayda bir   
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KOS 1.5 

İdarenin personeline ve 

hizmet verilenlere adil ve 

eşit davranılmalıdır. 

Belediyemiz tarafından 
çalışanlara ve vatandaşa eşit 

muamele ve nezakette 

azami hassasiyet 
gösterilmektedir. 

KOS 1.5.1 

'Memurların Atama, Özlük 

Dosyası, Emekli İstihdamı, 

Ödevler, Sorumluluklar, Haklar, 
Yasaklar’ ‘konulu eğitim 

düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Verilen eğitim 

sayısı, süresi 
31.12.2024   

KOS 1.5.2 

Tüm personele yönelik 'İş 

Hayatında Duygusal Zekâ ' 
konulu seminer verilecektir.  

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Seminer sayısı, 

süresi 
31.12.2024   

KOS 1.5.3 

Memurlarda Disiplin 
Uygulamaları' eğitimi 

verilecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

Verilen eğitim 

sayısı, süresi 
31.12.2024   

KOS 1.6 

İdarenin faaliyetlerine 

ilişkin tüm bilgi ve 

belgeler doğru, tam ve 

güvenilir olmalıdır. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğünde tüm 

servislerde 'Süreç Analizleri' 

yapıldı ve 'Kurumsal Veri 
Havuzu' oluşturuldu. 

KOS 1.6.1 

Belediye bünyesinde bulunan 

diğer müdürlüklerde de süreç 

analizleri yapılacaktır. 
Tüm Müdürlükler 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Yapılan analiz sayısı Periyodik olarak   

Kurumun tüm 
faaliyetlerinde bilgi 

kaynakları ve ihtiyacı 

üzerinde bir çalışma 
yürütülmesi gerekmektedir. 

KOS 1.6.2 

Yasal mevzuat çerçevesinde 

idarenin faaliyetlerine ilişkin 
adli ve idari görevlerin ifası için 

Belediye tüzel kişiliğini temsil 

eden birimlere, ilgili birimlerce, 
tüm bilgi ve belgeler doğru, tam 

ve güvenilir olarak 

hazırlanacaktır. Temsile yetkili 
personel tarafından ilgili birimle 

ortak çalışılacaktır. 

Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

Kurum 

uygulamasına esas 

oluşturulan 

mevzuatlar 

hakkında 

hazırlanan evrak ve 

belgeler 

31.12.2024   

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

bünyesinde bulunan İcra 

Servisinde süreç analizleri 

yapılarak alacakların takibi 

ile ilgili alternatif çözümler 

geliştirildi. 

KOS 1.6.3 

'Belediyelerde İş Süreçlerinin 

Yönetimi ve Entegrasyonu’ 

‘konulu eğitim düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

Oluşturulan 

alternatif çözümler 
31.12.2023   

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Gelir 

ve Tahsilat servisinde ideal 

bir gayrimenkul yönetim 
sisteminin oluşturulması 

için raporlama yapılarak üst 

yönetime sunuldu. 

KOS 1.6.4 

 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
bünyesinde Gayrimenkul 

yönetim Sisteminin uygulama 

çalışmaları tamamlanacaktır. 

Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Yapılan 

Uygulamalar 
31.12.2024   

6 aylık ve yıllık mali durum 

istatistikleri çıkartılarak bir 
önceki takvim yılı sonuçları 

ile analiz edilerek 6 aylık 
periyotlarla üst yönetime 

sunuldu. 

KOS 1.6.5 

2023-2024 yıllarını kapsayan 
dönemde de 6 aylık ve yıllık 

mali durum istatistikleri 

çıkartılarak bir önceki takvim 
yılı sonuçları ile analiz edilerek 

6 aylık periyotlarla üst yönetime 
sunulacaktır. 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Üst Yönetim- 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Rapor Sayısı 
6 ayda bir Altı 

ayda bir 
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KOS 2 
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı 

oluşturulmalıdır. 

KOS 2.1 

İdarenin misyonu yazılı 

olarak belirlenmeli, 

duyurulmalı ve personel 

tarafından benimsenmesi 

sağlanmalıdır.  

Belediyemiz misyonu yazılı 
halde stratejik planda ve 

faaliyet raporlarında 

vurgulanmıştır. 
Organizasyon yapısı, 

teşkilat şeması web 

sitesinde yayınlanmıştır.  

KOS 2.1.1 
 'Belediyecilik Misyonu' konulu 

eğitim semineri yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 
Web sitesi 31.12.2023   

KOS 2.2 

Misyonun 

gerçekleştirilmesini 

sağlamak üzere idare 

birimleri ve alt 

birimlerince yürütülecek 

görevler yazılı olarak 

tanımlanmalı ve 

duyurulmalıdır. 

Tüm birimler tarafından 

misyonu gerçekleştirmek 

üzere personelce 
yürütülecek görevler yazılı 

bir şekilde personele 

sunulmuştur. 

KOS 2.2.1 

Yeni kurulan birimler tarafından 
misyonu gerçekleştirmek üzere 

personelce yürütülecek görevler 

yazılı bir şekilde personele 
sunulacaktır. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

Görev tanımları 

yazılı hale getirilen 

birim sayısı 

31.12.2023   

KOS 2.3 

İdare birimlerinde 

personelin görevlerini ve 

bu görevlere ilişkin yetki 

ve sorumluluklarını 

kapsayan görev dağılım 

çizelgesi oluşturulmalı ve 

personele bildirilmelidir. 

Personelin görev alanları, 
yetki ve sorumlulukların yer 

aldığı görev dağılım 

çizelgesi mevcuttur. 

KOS 2.3.1 

İş tanımları, İş süreçleri, Birim 

Görev tanımları ve 
Organizasyon Şemalarının 

elektronik ortama aktarılması 

sağlanacaktır. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 
Web sitesi 31.12.2023   

KOS 2.3.2 

'Belediyelerde Etkin Süreç 

Yönetimi '' konulu eğitim 
düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 
Eğitim sayısı 31.12.2023   

KOS 2.4 

 İdarenin ve birimlerinin 

teşkilat şeması olmalı ve 

buna bağlı olarak 

fonksiyonel görev dağılımı 

belirlenmelidir. 

İdarenin ve birimlerin 

teşkilat şeması ve 

fonksiyonel görev dağılım 

çizelgesi hazırlanarak tüm 

paydaşların kolayca 

ulaşılabilmesi sağlanmıştır. 

KOS 2.4.1 

Yeni kurulan birimlerin teşkilat 
şeması ve fonksiyonel görev 

dağılım çizelgesi güncellenerek 

tüm paydaşların kolayca 
ulaşabilmesi sağlanacaktır. 

Tüm Birimler 
Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Teşkilat şemaları, 

fonksiyonel görev 

dağılım çizelgeleri 

Yeni birim 

kurulduğunda 
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KOS 2.5 

İdarenin ve birimlerinin 

organizasyon yapısı, temel 

yetki ve sorumluluk 

dağılımı, hesap 

verebilirlik ve uygun 

raporlama ilişkisini 

gösterecek şekilde 

olmalıdır. 

Belediyenin organizasyon 
yapısı, temel yetki ve 

sorumluluk dağılımı, hesap 

verebilirlik ve uygun 
raporlama ilişkisini 

gösterecek şekilde istenilen 

seviyededir. 

KOS 2.5.1 

Personelin yetki ve 
sorumlulukları, hesap verilebilir 

şekilde organizasyon yapısına 

uygun olarak görev dağılımları 
yapılmış olup, herhangi bir 

değişiklik durumunda revize 

edilecektir. 

Tüm Birimler 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Görev tanımları  Periyodik olarak   

KOS 2.6 

İdarenin yöneticileri, 

faaliyetlerin 

yürütülmesinde hassas 

görevlere ilişkin 

prosedürleri belirlemeli ve 

personele duyurmalıdır.  

Hassas görevlere ilişkin 

prosedürler tam olarak 

belirli değildir. 
KOS 2.6.1 

Birimlerde yürütülen işlerden 

hangilerinin hassas görev 
olduğu belirlenerek ve bunlara 

ilişkin prosedürler tespit 

edilerek personele 
duyurulacaktır. 

Tüm Birimler 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Belirlenen 

Prosedürler 
31.12.2023   

KOS 2.7 

Her düzeydeki yöneticiler 

verilen görevlerin 

sonucunu izlemeye 

yönelik mekanizmalar 

oluşturmalıdır. 

6 aylık periyotlarla aşağıdan 
yukarı raporlama sistemi 

planlanmıştır. 
KOS 2.7.1 

Her birim kendi görev alanı ile 

ilgili gerçekleşme durumlarını 6 
aylık raporlar halinde üst 

yöneticiye sunacaktır. 

Tüm Birimler 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Rapor sayısı Altı ayda bir   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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

KOS 3.1 

İnsan kaynakları 

yönetimi, idarenin amaç 

ve hedeflerinin 

gerçekleşmesini 

sağlamaya yönelik 

olmalıdır. 

İnsan kaynakları yönetimi, 

idarenin amaç ve 

hedeflerinin 
gerçekleşmesini sağlamaya 

yönelik olarak çalışmalarına 

devam etmekte olup 2023-
2024 yıllarını kapsayan 

dönemde de gereken 

hassasiyeti göstererek tüm 
birimlerle birlikte amaç ve 

hedefler doğrultusunda 

çalışmalar yapılacaktır. 

KOS 3.1.1 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü Belediye 

organizasyon yapısını gerekli 

hallerde revize edecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Üst Yönetim Revize sayısı Periyodik olarak   

KOS 3.1.2 

İşçi,  Sözleşmeli ve Memur 

personelin verilerini tek bir 

havuzda toplayacak ve entegre 
edecek sistemin yeni yazılımla 

birlikte faaliyete geçirilmesi 

sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Rapor sayısı 31.12.2023   
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KOS 3.2 

İdarenin yönetici ve 

personeli görevlerini etkin 

ve etkili bir şekilde 

yürütebilecek bilgi, 

deneyim ve yeteneğe sahip 

olmalıdır. 

Yönetici ve personel, 
görevlerini etkin ve etkili bir 

şekilde yürütebilecek bilgi, 

deneyim ve yeteneğe sahip 
olup güncel mevzuat, plan, 

program vb. unsurların 

takibi ve uygulanması 
açısından belirli periyotlarla 

kurumumuz tarafından ilgili 

eğitim programları 
düzenlenmektedir. 

KOS 3.2.1 

Her birim kendi faaliyet ve 
süreçlerini ayrıntılı bir biçimde 

belirleyerek bunun sonucunda 
kendi personel ihtiyacını tespit 

etmeli ve planlamasını 

yapmalıdır. 

Tüm Müdürlükler 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü  

Belirlenen Personel 

ihtiyacı 
31.12.2024   

KOS 3.2.2 

Mevcut tüm personelden etkin 
olarak faydalanabilmek için 

birim yetkililerinden personel 

performans değerlendirme 
raporları alınacaktır 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Performans 

Değerlendirme 

Raporları 

31.12.2024   

KOS 3.2.3 

2023-2024 döneminde alınacak 

olan ve kullanılmakta olan 
yazılımlar için ihtiyaç 

doğrultusunda tüm birimlere 

eğitim verilecektir. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Eğitim sayısı, 

eğitime ayrılan 

zaman 

31.12.2024   

KOS 3.2.4 

Belediye şirketlerinde Personel 
İstihdamı, SGK İşlemleri, 

Belediye Şirketlerinin Yönetimi 

ve Denetimi konulu eğitim 
düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Eğitim sayısı, 

eğitime ayrılan 

zaman 

31.12.2023   

KOS 3.2.5 

İş sağlığı ve Güvenliği' 

hakkında tüm belediye 

personeline gerekli eğitimler 

verilecektir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü-Sağlık 

İşleri Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Eğitim sayısı, 

eğitime katılan 

personel sayısı, 

eğitim konusu 

31.12.2024   

KOS 3.2.6 
Tüm çalışanlara Siber güvenliği 

eğitimi verilecektir. 
Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Verilen eğitim 

sayısı, süresi 
31.12.2024   

KOS 3.3 

Mesleki yeterliliğe önem 

verilmeli ve her görev için 

en uygun personel 

seçilmelidir.  

Birimlerin faaliyet 

alanlarına göre belirledikleri 

personel ihtiyaçları İnsan 
Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü'ne bildirilmiş 

olup bu bilgiler 
doğrultusunda uygun 

personel alımı yapılmaya 
çalışılmıştır. 

KOS 3.3.1 

Birimlerden gelen talepler 
doğrultusunda ihtiyaç duyulan 

pozisyonlar için uygun personel 
alımı gerçekleşmektedir. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Belirlenen Personel 

ihtiyacı 

İhtiyaç 

doğrultusunda 
  

KOS 3.4 

Personelin işe alınması ile 

görevinde ilerleme ve 

yükselmesinde liyakat 

ilkesine uyulmalı ve 

bireysel performansı göz 

önünde 

bulundurulmalıdır. 

KOS 3.4.1 

Personelin işe alınması ile 

görevinde ilerleme ve 

yükselmesinde liyakat ilkesi ve 

bireysel performansı göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

Tüm Birimler 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Rapor sayısı Periyodik olarak   

KOS 3.5 

Her görev için gerekli 

eğitim ihtiyacı 

belirlenmeli, bu ihtiyacı 

giderecek eğitim 

faaliyetleri her yıl 

planlanarak yürütülmeli 

ve gerektiğinde 

güncellenmelidir.  

KOS 3.5.1 

Eğitim faaliyetleri 2023-2024 

yıllarını kapsayacak şekilde 
planlanmıştır. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Eğitim sayısı 31.12.2024   
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KOS 3.6 

Personelin yeterliliği ve 

performansı bağlı olduğu 

yöneticisi tarafından en az 

yılda bir kez 

değerlendirilmeli ve 

değerlendirme sonuçları 

personel ile 

görüşülmelidir. 

Birim yöneticileri tarafından 

yılda bir kez personel 

performans değerlendirmesi 

yapılması planlanmaktadır. 

KOS 3.6.1 
(KOS 3.2.2)  faaliyetlerinin yapılması halinde bu bentteki hükümlerde sağlanmış olacağından bu bent hükmüne faaliyet 

öngörülmemiştir. 
  

KOS 3.7 

Performans 

değerlendirmesine göre 

performansı yetersiz 

bulunan personelin 

performansını 

geliştirmeye yönelik 

önlemler alınmalı, yüksek 

performans gösteren 

personel için 

ödüllendirme 

mekanizmaları 

geliştirilmelidir. 

KOS 3.7.1 
(KOS 3.2.2)  faaliyetlerinin yapılması halinde bu bentteki hükümlerde sağlanmış olacağından bu bent hükmüne faaliyet 

öngörülmemiştir. 
  

KOS 3.8 

Personel istihdamı, yer 

değiştirme, üst görevlere 

atanma, eğitim, 

performans 

değerlendirmesi, özlük 

hakları gibi insan 

kaynakları yönetimine 

ilişkin önemli hususlar 

yazılı olarak belirlenmiş 

olmalı ve personele 

duyurulmalıdır. 

Bu standartta gerekli 

hassasiyet gösterilmesi için 
çalışmalar devam 

etmektedir. 

KOS 3.8.1 

Personelin işe alınması ile 

görevde ilerleme ve yükselme 

mevzuatı liyakat ilkesi 

çerçevesinde gözden geçirilecek 

olup gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

Üst Yönetim, İnsan 

Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü 

Tüm Birimler Duyuru 31.12.2024   

KOS 3.8.2 

Belediyenin genel hedeflerine 
uygun olarak belirlenen bireysel 

performansların objektif 
kriterler ve şeffaflık ilkesi 

doğrultusunda değerlendirilmesi 

sağlanacaktır. 

Üst Yönetim, İnsan 

Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Değerlendirme 

Kriterleri 
Sürekli   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 

Öngörülen Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 

Tarihi 
  

KOS 4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. 
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KOS 4.1 

İş akış süreçlerindeki 

imza ve onay mercileri 

belirlenmeli ve personele 

duyurulmalıdır. 

İş akış süreçleri yazılı hale 

getirilmiştir. 
KOS 4.1.1 

Ayrıca Tüm birimlerde iş akış 
süreçleri en ince ayrıntısına 

kadar dökülecek süreç analizi 
yapılacaktır. 

Tüm Birimler 
Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Belirlenen İş akış 

Süreçleri 
31.12.2024   

KOS 4.2 

Yetki devirleri, üst 

yönetici tarafından 

belirlenen esaslar 

çerçevesinde devredilen 

yetkinin sınırlarını 

gösterecek şekilde yazılı 

olarak belirlenmeli ve 

ilgililere bildirilmelidir. 

Kurumumuzda yetki 
devirleri yazılı olarak, 

yetkinin önemi ve riskide 

göz önüne bulundurularak 

devir yapılmaktadır.  

KOS 4.2.1 

Yetki devirleri, üst yönetici 

tarafından belirlenen esaslar 

çerçevesinde devredilen 

yetkinin sınırlarını gösterecek 

şekilde yazılı olarak belirlenerek 
ilgililere bildirilmektedir. 

İnsan Kaynakları 

Eğit. Müd. lüğü 

İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme 

Kurulu 

Yetki Prosedürleri 31.12.2024   

KOS 4.3 

Yetki devri, devredilen 

yetkinin önemi ile uyumlu 

olmalıdır.  

KOS 4.3.1 

Yıl içerisinde yapılacak 

bilgilendirme toplantısında konu 
sözlü ve yazılı bir şekilde 

birimlere anlatılacaktır. 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Yetki Prosedürleri 31.12.2024   

KOS 4.4 

Yetki devredilen personel 

görevin gerektirdiği bilgi, 

deneyim ve yeteneğe sahip 

olmalıdır. 

KOS 4.4.1 
Tüm müdürlüklerde bu hususa 

gereken önem verilecektir. 
Tüm Birimler Üst Yönetim Yetki Prosedürleri 31.12.2024   

KOS 4.5 

Yetki devredilen personel, 

yetkinin kullanımına 

ilişkin olarak belli 

dönemlerde yetki 

devredene bilgi vermeli, 

yetki devreden ise bu 

bilgiyi aramalıdır. 

KOS 4.5.1 

Belediyemizde yetki devralanın 

yetki devredene  

belli periyotlarla bilgi vermesi 
sözlü veya yazılı  

olarak gerçekleştirilmektedir. 

Tüm Birimler Üst Yönetim Yetki Prosedürleri 31.12.2024   
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Tablo 5 - Risk Değerlendirme Standartları Sayısal Verileri 

2-  R İ S K   D E Ğ E R L E N  D İ R M E 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı 

ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

RDS 5 
Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, 

faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. 

RDS 5.1 

İdareler, misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak, 

stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını ölçmek, 

izlemek ve değerlendirmek 

amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan 

hazırlamalıdır. 

Kurumumuzda stratejik plan 

hazırlama sürecinde 
katılımcılık ilkesine 

hassasiyetle riayet 

edilmektedir.2020-2024 
yıllarını kapsayan stratejik 

planımız mevcuttur. 

RDS 5.1.1 

Performans programı ve faaliyet 

raporunun stratejik plana göre 

uygunluğunun denetimi yapılacaktır. 
Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Yapılan 

denetimler 

Kanuni 

Süresinde 
  

RDS 5.2 

İdareler, yürütecekleri 

program, faaliyet ve projeleri 

ile bunların kaynak 

ihtiyacını, performans hedef 

ve göstergelerini içeren 

performans programı 

hazırlamalıdır. 

2022 yılı eylül ayında 

standarda uygun olarak 2023 
yılı performans programı 

hazırlanmıştır. 

RDS 5.2.1 

Yıl içerisinde birimlerden altı ayda bir 

değerlendirme istenerek performans 

programının takibi sağlanacaktır. 
Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Rapor tarihi Altı ayda bir   

RDS 5.3 

İdareler, bütçelerini stratejik 

planlarına ve performans 

programlarına uygun olarak 

hazırlamalıdır. 

2023 yılı bütçesi stratejik 

plana ve performans 
programlarına uygun olarak 

hazırlanmıştır. 

RDS 5.3.1 

Yıl içerisinde birimlerin bütçe 

harcamalarının takibi yapılacaktır. 

İhtiyaç halinde ek bütçe oluşturulacaktır. 
Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Rapor Tarihi 
Kanuni 

Süresinde 
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RDS 5.4 

Yöneticiler, faaliyetlerin  

ilgili mevzuat, stratejik  

plan ve performans  

programıyla belirlenen  

amaç ve hedeflere 

uygunluğunu sağlamalıdır. 

Mevcut stratejik planlarla 

faaliyet raporları arasında 
yeterli uygunluk oranı hedef 

sapma ve gerekçeleri 

doğrultusunda öneri ve 
tedbirlere daha fazla dikkat 

edilmektedir. 

RDS 5.4.1 

Birim müdürlüklerince 6 aylık 

periyotlarda, üst yönetime faaliyet 
raporları değerlendirme raporu 

gönderilecektir. 

Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Rapor Tarihi Altı ayda bir   

RDS 5.5 

Yöneticiler, görev alanları 

çerçevesinde idarenin 

hedeflerine uygun özel 

hedefler belirlemeli ve 

personeline duyurmalıdır. 

2020-2024 yıllarını kapsayan 

Stratejik Planda Belediyenin 
tüm birimlerine ait özel 

hedefler yer almaktadır. 

RDS 5.5.1 

Tüm birimlerde belirlenen özel 

hedeflerin gerçekleşme durumu takip 

edilecektir. 
Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Rapor tarihi Altı ayda bir   

RDS 5.6 

İdarenin ve birimlerinin 

hedefleri, spesifik, ölçülebilir, 

ulaşılabilir, ilgili ve süreli 

olmalıdır. 

Kurumumuzun hedeflerinin, 

spesifik, ölçülebilir, 
ulaşılabilir, ilgili ve süreli 

olması noktasında hassasiyet 

gösterilmektedir. 

RDS 5.6.1 

Performans programında yer alan 

hedeflerin gerçekleşme bilgileri 
birimlerden 6'şar aylık periyotlarla 

alınarak üst yönetime rapor halinde 

sunulacaktır. 

Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Rapor tarihi Altı ayda bir   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı 

ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

RDS 6 
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak 

önlemleri belirlemelidir. 

RDS 6.1 

İdareler, her yıl sistemli bir 

şekilde amaç ve hedeflerine 

yönelik riskleri 

belirlemelidir. 

Kurum risk eylem planı 

hazırlanmıştır. Tüm 

birimlerden risklerin 
azaltılması için eylem 

öngörmeleri istenmiş ve 
yeniden değerlendirilmiştir. 

RDS 6.1.1 

Mevcut riskleri azaltmak ve yeni 

risklerin oluşma ihtimaline karşı 
birimlerden yılda bir kez rapor 

istenecektir. 

Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Rapor Sayısı 31.12.2024   
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RDS 6.2 
Risklerin gerçekleşme 

olasılığı ve muhtemel etkileri 

yılda en az bir kez analiz 

edilmelidir. 

  RDS 6.2.1 Eylem 6.1.1 de planlanmıştır. Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Analiz Raporları 31.12.2024   

RDS 6.3 

Risklere karşı alınacak 

önlemler belirlenerek eylem 

planları oluşturulmalıdır. 

Mevcut risklere karşı 

oluşturulan Risk Eylem Planı 

bulunmaktadır. Belediyenin 
tüm birimlerinin 'İş sağlığı ve 

Güvenliği Risk Değerlendirme 
Raporları'  konsolide edilerek 

Belediye Risk Değerlendirme 

Raporuna eklenmiştir. 

RDS 6.3.1 
 Kurum Risk Eylem Planında gerekli 

revize işlemleri yapılacaktır. 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Oluşturulan 

rapor / eylem 

planı sayısı 

31.12.2024   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6 - Kontrol Faaliyetleri Standartları Sayısal Verileri 
 

 

 

 

3-  K O N T R O L   F A A L İ Y E T L E R İ 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 

Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. 
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KFS 7.1 

Her bir faaliyet ve riskleri için 

uygun kontrol strateji ve 

yöntemleri (düzenli gözden 

geçirme, örnekleme yoluyla 

kontrol, karşılaştırma, 

onaylama, raporlama, 

koordinasyon, doğrulama, 

analiz etme, yetkilendirme, 

gözetim, inceleme, izleme vb.) 

belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır. 

İdarenin stratejik plan ve performans 
programının hazırlanması koordine ve 

kontrol edilmektedir. İdarenin 

faaliyetlerinin bütçe, stratejik plan, 
performans programına uygunluğunun 

kontrolü yapılmaktadır. Bütçe 

işlemlerinin kayıtlarını tutulmakta ve 

mevzuata uygunluk kontrolleri 

yapılmaktadır. 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 vb.) belirlenerek 

uygulanmaktadır. Belediye Yönetim Bilgi 
Sistemi web tabanlı bir yazılım 

programıyla güncellenmiştir. .Araç takip 

sisteminde otokontrol mekanizması 
oluşturulmuştur. 

KFS 

7.1.1 

Birim iç kontol görevlilerince birim 

yetkililerine 6 aylık periyotlar halinde iç 

kontrol raporları gönderilecek.   Birim 
yetkililerince İç Kontrol izleme ve 

değerlendirme kuruluna 6 aylık 

periyotlarla birim iç kontrol raporları 
gönderilecek.                                                                   

Birim yetkililerince, riskler, plan ve 

programa yönelik faaliyet raporlarındaki 
sapmalar, yönetim ve organizasyon 

şemaları, hizmet standartları, yazılı 

halde yetki devirleri ve kapsamları İç 
Kontrol izleme ve değerlendirme 

kuruluna raporlanacaktır.  

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Birim rapor sayısı, 

protokol sayısı 
6 ayda bir   

KFS 

7.1.2 

Numarataj sistemi daha da entegre hale 

getirilecektir. 
Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

İç Kontrol 

İzleme ve 

Yönlendirme 

Kurulu 

Rapor sayısı 31.12.2024   

KFS 

7.1.3 

Harita veri sistemiyle ilgili yazılım 

tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemiyle 

entegre edilecektir. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Üst Yönetim 

Yazılım 

tamamlanma 

Tarihi 

31.12.2024   
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KFS 7.2 

Kontroller, gerekli hallerde, 

işlem öncesi kontrol, süreç 

kontrolü ve işlem sonrası 

kontrolleri de kapsamalıdır. 

Mevzuattan kaynaklanan ön mali kontrol 

sürecine ek olarak mevzuatın zorunlu 
tutmadığı kurumsal yapıya katkı 

sağlayacak kontrol araçları belediye 

tarafından uygulanmaktadır. Örneğin 
emtia sevk irsaliyesi, faturalarla ilgili 

olarak mükelleflerin sahte ve muhteviyat 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyicisi 
olup olmadığı hakkında sorgulama 

yapılmakta, doğrudan temin alımı yapılan 

firmaların ihaleden yasaklı olup olmadığı 
sorgulanmakta, sözleşmenin imzalanması 

sonrasında emniyet sorgulaması ve 

benzeri uygulamaları yapılmaktadır. 

KFS 

7.2.1 

Kaçak inşaatla mücadele kapsamında 
çalışmalara devam edilecek, tespit edilen 

eksikliklerin uygun hale gelmesi için 

azami hassasiyet gösterilecek ve bu 
konularda yapılan çalışmalar üst 

yönetime rapor halinde sunulacaktır. 

İmar ve 

Şehircilik 

Müdürlüğü 

İç Kontrol 

Standartları 

İzleme ve 

Yönlendirme 

Kurulu 

Rapor sayısı 31.12.2024 
  

  

KFS 

7.2.2 

Tahsilat oranlarının analizi yapılarak 

kaçak inşaat tahsilat oranlarının 
artırılması sağlanacaktır. 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Üst Yönetim Yapılan tahsilat 31.12.2024   

KFS 7.3 

Kontrol faaliyetleri, 

varlıkların dönemsel 

kontrolünü ve güvenliğinin 

sağlanmasını kapsamalıdır. 

İdarenin mülkiyetinde ve kullanımında 

bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

envanterler yapılarak icmal cetvelleri 

düzenlemektedir. Banka hesaplarının 

kontrolü ve takibi yapılmaktadır. 

KF S 

7.3.1 

Taşınır Mal Yönetmeliği, Taşınmaz Mal 

Yönetmeliği gereğince envanter 
çalışmaları yapılacaktır. 

Emlak ve 

İstimlak 

Müd.,  

Destek Hiz. 

Müd. Mali 

Hizmetler 

Müd. 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Cetveller 31.12.2024   

KFS 

7.3.2 

Riskli parkların haritaları çıkarılarak 
risklere yönelik eylem planı 

hazırlanacaktır. 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Eylem planı 31.12.2024   

KFS 

7.3.3 

Park envanterleri oluşturularak park 

takip sistemi oluşturulacaktır. 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Park envanteri ve 

takip programı 
31.12.2024   

KFS 

7.3.4 

Parkların hizmet veya yatırım öncesi ve 
sonrası görsel olarak web sitesinde 

erişime sunulacaktır 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Yayın Sayısı 31.12.2024   

KFS 

7.3.5 

Gayrimenkul unsurlarımızın 

muhasebeleştirilmesi tamamlanarak, 

tasniflenecek ve bir rapor haline 
getirilerek üst yönetime sunulacaktır. 

Emlak ve 

İstimlak 

Müd.   

Üst Yönetim Rapor sayısı 31.12.2024   
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KFS 7.4 

Belirlenen kontrol yönteminin 

maliyeti beklenen faydayı 

aşmamalıdır. 

 Hizmet satın alma yoluyla yapılan' İş 

sağlığı ve Güvenliği' kapsamındaki 

çalışmalar Belediyenin kendi personeli 
marifetiyle yapılarak kurum içinde daha 

etkin ve faydalı çalışmalar yapılacaktır. 

KFS 

7.4.1 

*Belediye personeline İş Sağlığı ve 
Güvenliği hakkında eğitim yapılacaktır. 

 
*Belirli periyotlarda ilkyardım eğitimi 

verilecektir. 

 
*Mutfakta çalışan personele hijyen 

konulu eğitim düzenlenecektir. 

İnsan 

Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

 Verilen Eğitim ve 

Personel Sayısı 
31.12.2024   

KFS 

7.4.2 

* Yangın tatbikatı yapılacaktır. 

 

*Sağlık taramaları yapılacaktır. 

 

* İlaçlama yapan personele tıbbi kan 

tahlilleri yapılacaktır.  

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Birimi 

Tüm 

Müdürlükler 
Tatbikat sayısı 31.12.2024   

KFS 

7.4.3 

*Kırşehir Belediyesi'ne ait yeni 
binalarda veya mevcut binalarda eksik 

olan acil eylem planı ve risk analizi 

yapılacaktır. 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Birimi 

Tüm 

Müdürlükler 
Rapor sayısı 31.12.2024   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 

Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KFS 8 
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin 

erişimine sunmalıdır. 

KFS 8.1 

İdareler, faaliyetleri ile mali 

karar ve işlemleri hakkında 

yazılı prosedürler 

belirlemelidir. 

Standart kısmen yerine 
getirilebilmektedir. 

KFS 

8.1.1 

Birimler faaliyetleri ile mali ve mali 

olmayan karar ve işlemlerini (Yetki 

devirlerini, görevlendirmelerini, iş akışı 
şemalarındaki yetkilileri belirleme gibi) 

mevzuat çerçevesinde yazılı hale getirip 

uygulamaya koyacaklardır. 

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Belge sayısı 31.12.2024   

KFS 8.2 

Prosedürler ve ilgili 

dokümanlar, faaliyet veya 

mali karar ve işlemin 

başlaması, uygulanması ve 

sonuçlandırılması aşamalarını 

kapsamalıdır. 

Standart kısmen yerine 

getirilebilmektedir. 
KFS 

8.2.1 

(KFS8.1.1) faaliyetlerinin yapılması 
halinde bu bentteki hükümler de 

sağlanmış olacağından bu bent hükmüne 

faaliyet öngörülmemiştir. 

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

-  -    
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KFS 8.3 

Prosedürler ve ilgili 

dokümanlar, güncel, 

kapsamlı, mevzuata uygun ve 

ilgili personel tarafından 

anlaşılabilir ve ulaşılabilir 

olmalıdır. 

Standart kısmen yerine 
getirilebilmektedir. 

KFS 

8.3.1 

Her birimin web sayfasında hazırlanan 

dökümanlar yayınlanacak ve güncel 

bilgiler eklenecektir. 

Tüm 

Birimler 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Belge sayısı 31.12.2024   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 

Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

KFS 9 
Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri 

personel arasında paylaştırılmalıdır. 

KFS 9.1 

Her faaliyet veya mali karar 

ve işlemin onaylanması, 

uygulanması, kaydedilmesi ve 

kontrolü görevleri farklı 

kişilere verilmelidir. 

Gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 
KFS 

9.1.1 

Birimlerce, yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde her faaliyet veya mali karar 

ve işlemin onaylanması, uygulanması, 

kaydedilmesi ve kontrol edilmesi 
görevleri için iş akış şemaları ve görev 

dağılımı çizelgesi doğrultusunda 

otokontrolü sağlayacak şekilde mevzuat 
doğrultusunda işlerin farklı personel 

tarafından yapılması sağlanacaktır. 

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Belge sayısı 31.12.2024   
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KFS 9.2 

Personel sayısının yetersizliği 

nedeniyle görevler ayrılığı 

ilkesinin tam olarak 

uygulanamadığı idarelerin 

yöneticileri risklerin farkında 

olmalı ve gerekli önlemleri 

almalıdır. 

Gerekli önlemler alınmaktadır. 
KFS 

9.2.1 

Personel sıkıntısı yaşayan 

birimlerimizde gerektiğinde rotasyon 

uygulaması yapılarak kişilere endeksli 
olma riskine karşı önlem alınacaktır.  

Tüm 

Birimler 

İnsan 

Kaynakları ve 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Rotasyon 

uygulaması 

yapılan birim ve 

personel sayısı 

31.12.2024   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 

Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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

KFS 

10.1 

Yöneticiler, prosedürlerin 

etkili ve sürekli bir şekilde 

uygulanması için gerekli 

kontrolleri yapmalıdır. 

Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde 
uygulanması için gerekli kontroller 

yapılmaktadır. 

KFS 

10.1.1 

Belediye bünyesinde bulunan tüm 

müdürlükler yönetmelikleriyle ilgili 
revize işlemlerini tamamlayacak ve 

bütçe harcamalarını yönetmeliklerine 

uygun bir şekilde gerçekleştireceklerdir.  

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Kontrol edilen 

birim, süreç sayısı 
31.12.2024   
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KFS 

10.2 

Yöneticiler, personelin iş ve 

işlemlerini izlemeli ve 

onaylamalı, hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesi 

için gerekli talimatları 

vermelidir. 

Üst yönetici tarafından, personelin iş ve 

işlemlerini izlemekte ve onaylanmakta, 
hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için 

gereken talimatlar verilmektedir. 

KFS 

10.2.1 

Üst yöneticiler gereken hassasiyeti 

gösterdiğinden bu standartta faaliyet 

öngörülmemiştir. 

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Kontrol edilen 

birim, süreç sayısı 
Sürekli   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 

Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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

KFS 

11.1 

Personel yetersizliği, geçici 

veya sürekli olarak görevden 

ayrılma, yeni bilgi sistemlerine 

geçiş, yöntem veya mevzuat 

değişiklikleri ile olağanüstü 

durumlar gibi faaliyetlerin 

sürekliliğini etkileyen 

nedenlere karşı gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

Gerekli önlemler alınmaktadır. 
KFS 

11.1.1 

Birimlerce, personel yetersizliğinden 

kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin 

yürütülmesine devam edilebilmesi için 
mevcut personelin tüm faaliyetleri 

öğrenmesini sağlamak için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

Kurumun bilgilendirme ve eğitim 

faaliyetlerinin etkin yapılabilmesi için 
eğitim biriminin yapısı 

güçlendirilecektir. 

Tüm 

Birimler 

İnsan 

Kaynakları ve 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Rotasyon 

uygulaması 

yapılan birim ve 

personel sayısı 

Sürekli   
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KFS 

11.2 

Gerekli hallerde usulüne 

uygun olarak vekil personel 

görevlendirilmelidir. 

Vekil personel noktasında azami 
faydalanma mevcuttur. 

KFS 

11.2.1 

Vekâleten görevlendirmelerde liyakat ve 
ehliyet aranacaktır. 

Üst Yönetim, 

Tüm 

Birimler 

İnsan 

Kaynakları ve 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Görevlendirmeler Sürekli   

KFS 

11.3 

Görevinden ayrılan 

personelin, iş veya işlemlerinin 

durumunu ve gerekli belgeleri 

de içeren bir rapor 

hazırlaması ve bu raporu 

görevlendirilen personele 

vermesi yönetici tarafından 

sağlanmalıdır. 

Standarta ilişkin çalışmalar 

geliştirilecektir. 
KFS 

11.3.1 

Görevden ayrılan personel için rapor 

gerektiğinde hazırlanacaktır. 
Tüm 

Birimler 

İnsan 

Kaynakları ve 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Hazırlanan 

raporlar 
Sürekli   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve 

Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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

KFS 

12.1 

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini 

ve güvenilirliğini sağlayacak 

kontroller yazılı olarak 

belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır. 

Kurumumuzla bilgi işlem arasında bilgi 

iletişimi, veri tabanı ve mevzuat ve 

güncelliği konusunda yazılı prosedürler 
ve uygulamalar bulunmamaktadır. 

KFS 

12.1.1 

Belediyemize Bilgi Güvenlik Yönetim 
Sistemi’nin (BGYS) kurulması 

çalışmaları kapsamında; müdürlüğümüz 

teknik personellerince BGYS eğitimleri 
alınmış olup, müdürlüğümüzün iş 

akışlarındaki yoğunluktan dolayı 

uygulamaya geçilememiş bu bağlamda 

2023-2024 yıllarında da çalışmaların 

tamamlanması hedeflenmiştir. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Kurulan BGYS 31.12.2024   
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KFS 

12.2 

Bilgi sistemine veri ve bilgi 

girişi ile bunlara erişim 

konusunda yetkilendirmeler 

yapılmalı, hata ve 

usulsüzlüklerin önlenmesi, 

tespit edilmesi ve 

düzeltilmesini sağlayacak 

mekanizmalar 

oluşturulmalıdır. 

Tüm kullanıcıların veri bilgi girişi ile 
bunlara erişim noktasında 

yetkilendirmeler yapılmış olup kullanıcı 

değişimlerinde güncellemeler yapılmakta 
ve yetkisi olmayan kullanıcıların veri 

girişi yapması mümkün olmamaktadır. 

KFS 

12.2.1 

Kullanıcılara verilen yetkilerin görev 

değişikliği vb. durumlarda 

güncellenmesi gerektiğinde resmi yazı 
talebiyle ilgili değişiklikler yapılacaktır. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

Yapılan 

Yetkilendirmeler 

ve personel sayısı 

Sürekli   

KFS 

12.3 

İdareler Bilgi yönetimini 

sağlayacak mekanizmalar 

geliştirmelidir. 

Bilgi yönetimini sağlayacak mekanizma 

yeterli düzeyde değildir. 
KFS 

12.3.1 

Yeterli düzeye getirmek için gerekli 

hassasiyet gösterilecektir. 
Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Tüm 

Müdürlükler 

Geliştirilen 

Mekanizmalar 
31.12.2024   

 
 
 

 

Tablo 7 - Bilgi ve İletişim Standartları Sayısal Verileri 
 

4-  B İ L G İ   V E   İ L E T İ Ş İ M 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama 

BİS 13 
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması 

amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. 

BİS 13.1 

İdarelerde, yatay ve dikey 

iç iletişim ile dış iletişimi 

kapsayan etkili ve sürekli 

bir bilgi ve iletişim sistemi 

olmalıdır. 

Kurumumuzda görevli üst 

yöneticiler, birim amirleri ve 
personellere elektronik posta 

oluşturulmuş, kullanımı 

hakkında bilgilendirme 
yapılmış ve EBYS sistemi 

aktif hale getirilmiştir. 

BİS 13.1.1 

Kurumumuzda aktif hale getirilen 
EBYS sistemi hakkında ihtiyaç 

duyulan hallerde birim ve personel 

bazında eğitim ve desteklere devam 
edilecektir. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Yapılan eğitin ve 

personel sayısı 
31.12.2024   
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BİS 13.2 

 Yöneticiler ve personel, 

görevlerini yerine 

getirebilmeleri için gerekli 

ve yeterli bilgiye 

zamanında ulaşabilmelidir 

Gerekli ve yeterli bilgiye 
zamanında ulaşabilmek için 

internet ağı, mevzuat 

donanımı mevcut olup 
mesleki yeterliliğe sahip 

birim yöneticileri, 

birimlerden sorumlu başkan 
yardımcıları mevcuttur.  

BİS 13.2.1 

İnternet bağlantısının sürekliliği, 

ihtiyaç duyulan her türlü yetkinin 

devamlılığı sağlanacaktır. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Raporlar Sürekli 

BİS 13.3 

Bilgiler doğru, güvenilir, 

tam, kullanışlı ve 

anlaşılabilir olmalıdır. 

 Faaliyet alanlarımıza 
yönelik bilgiler ve mevzuat, 

faaliyet alanlarımızın 

fazlalığı, mevzuat 
yoğunluğunun bulunması 

nedeniyle sistematik, kolay 

ulaşılabilir noktada değildir. 
Faaliyet alanlarının 

dağınıklığı ve farklı 

mevzuat alanlarına ihtiyaç 
duyulmasında bu konuda 

kurumumuzu bilgiye doğru 

olarak zamanında 
ulaşmamızda zorluk 

derecesini yükseltmektedir 

 

BİS 13.3.1 

Doğru ve zamanında veri elde 

edebilmek için ihtiyaç duyulan ve 
teknik olarak mümkün olan 

kurumlarla (Tapu, GİB, NVİ vb. gibi) 

entegrasyon yapılmaya devam 
edilecektir.  

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler Raporlar Sürekli 

BİS 13.4 

Yöneticiler ve ilgili 

personel, performans 

programı ve bütçenin 

uygulanması ile kaynak 

kullanımına ilişkin diğer 

bilgilere zamanında 

erişebilmelidir. 

Hazırlanan performans 

programları tüm birimlere 

dağıtılmış olup ayrıca 
kurum sitesinden de 

çevrimiçi olarak 

görebilmektedir. Her birim 
kendi bütçesini kullanılan 

program üzerinden takip 

edebilmektedir. 

BİS 13.4.1 

Birimler 2023-2024 yıllarında 

hazırlanan performans programları ve 
bütçelerinin doğrultusunda faaliyet 

göstereceklerdir. 

Tüm Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Yapılan bütçe 

harcamaları 
Sürekli   

BİS 13.5 

Yönetim bilgi sistemi, 

yönetimin ihtiyaç duyduğu 

gerekli bilgileri ve 

raporları üretebilecek ve 

analiz yapma imkânı 

sunacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 

Mevcut bilgi sistemimizde 

üst yöneticiye rapor sunacak 

ve analiz yapma imkânı 
sağlayacak imkânlar ve 

ortamlar yeterli seviyede 

değildir. 

BİS 13.5.1 

Yönetim bilgi sistemimizde 

oluşturulacak her türlü rapor için 

destek ve eğitim verilecektir.  

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Sunulan 

Raporlar 
31.12.2024   



52  

BİS 13.6 

Yöneticiler, idarenin 

misyon, vizyon ve amaçları 

çerçevesinde beklentilerini 

görev ve sorumlulukları 

kapsamında personele 

bildirmelidir. 

Bu standarda yönelik 

kurumumuzda, birim 

yöneticilerince, personeline 
gerekli bildirimler 

yapılmaktadır. 

BİS 13.6.1 
Yeterli güvence sağlanmış olup 

herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir. 
Tüm Birimler Üst Yönetici     

BİS 13.7 

İdarenin yatay ve dikey 

iletişim sistemi personelin 

değerlendirme, öneri ve 

sorunlarını iletebilmelerini 

sağlamalıdır. 

Personel tarafından direkt 

birim yöneticisine ve üst 

yönetime sorunlarını 

iletebilme, önerilerini sunma 
ve faaliyetler hakkında 

değerlendirmeler yapabilme 

imkânları mevcuttur. 

BİS 13.7.1 
Yeterli güvence sağlanmış olup 

herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir. 
Tüm Birimler Üst Yönetici     

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama 

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

BİS 14.1 

İdareler, her yıl, amaçları, 

hedefleri, stratejileri, 

varlıkları, yükümlülükleri 

ve performans 

programlarını kamuoyuna 

açıklamalıdır. 

Kurumumuzca 2020-2024 

dönemi Kırşehir Belediyesi 

Stratejik Planına göre (birim 
hedef ve stratejisine göre ) 

yıllık performans 

programları hazırlanarak 
kamuoyuna açıklanacaktır.  

BİS 14.1.1 

Yönetim bilgi siteminden süzülerek 
elde edilen bilgiler 5018 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, 

Kurumumuz amaç, hedef, strateji, 
varlık, yükümlülük ve performans 

programları her yıl Belediyemiz web 

sitesinde yayımlanarak, kamuoyuna 
açık olması ve ulaşılabilirliği 

sağlanacaktır. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü, 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Basın Yayın 

ve Halkla 

İlişkiler 

Müdürlüğü 

Yapılacak 

Bilgilendirme 

Toplantısı 

31.12.2024   
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BİS 14.2 

İdareler, bütçelerinin ilk 

altı aylık uygulama 

sonuçları, ikinci altı aya 

ilişkin beklentiler ve 

hedefler ile faaliyetlerini 

kamuoyuna açıklamalıdır. 

Kurumumuzca bütçelerinin 
ilk altı aylık uygulama 

sonuçları, ikinci altı aya 

ilişkin beklentiler ve 
hedefler ile faaliyetlerini 

kamuoyuna açıklama web 
sitesinde yapılmaktadır. 

BİS 14.2.1 

5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi 

uyarınca, kurumumuz bütçesinin ilk 

altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci 
altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve 

faaliyetler üst yönetici tarafından 
kurumumuz web sitesinde 

yayımlanarak her yılın temmuz ayı 

içinde kamuoyuna açıklanacaktır. 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü, 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Basın Yayın 

ve Halkla 

İlişkiler 

Müdürlüğü 

Yapılacak 

Bilgilendirme 

Toplantısı 

6 ayda bir   

BİS 14.3 

Faaliyet sonuçları ve 

değerlendirmeler idare 

faaliyet raporunda 

gösterilmeli ve 

duyurulmalıdır. 

Faaliyet sonuçları ve 
değerlendirmeler idare 

faaliyet raporunda 

gösterilmekte ve 
duyurulmaktadır. 

BİS 14.3.1 

Birimlerin faaliyet sonuçları ve 
değerlendirmeleri Kurum İdari 

Faaliyet Raporunda gösterilecek ve 

Kurumumuz web sitesinde 
yayımlanarak duyurulacaktır. 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Web sitesinde 

yapılan duyuru 

ve yayınlar 

Sürekli   

BİS 14.4 

Faaliyetlerin gözetimi 

amacıyla idare içinde yatay 

ve dikey raporlama ağı 

yazılı olarak belirlenmeli, 

birim ve personel, görevleri 

ve faaliyetleriyle ilgili 

hazırlanması gereken 

raporlar hakkında 

bilgilendirilmelidir. 

Kurumumuzda EBYS 

sisteminin aktif hale 

getirilmesiyle beraber yatay 
ve dikey raporlama ağı daha 

etkin bir şekilde 

kullanılmaya başlamıştır. 

BİS 14.4.1 

Birimler tarafından faaliyetleriyle 

ilgili raporlar hazırlanarak ihtiyaca 
göre yatay ve dikey olarak 

gönderilecektir. 

Tüm Birimler 
Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Raporlar 31.12.2024   
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Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama 

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

BİS 15.1 

Kayıt ve dosyalama sistemi, 

elektronik ortamdakiler 

dâhil, gelen ve giden evrak 

ile idare içi haberleşmeyi 

kapsamalıdır. 

Kurumumuzda elektronik 
ortamda haberleşme sistemi 

bulunmaktadır. 
BİS 15.1.1 

Mevcut sistemimiz de KEP ve dijital 

olarak yazışma yapılabilmektedir. 
İçişleri Bakanlığının E-belediye 

Uygulamasında zaruri modüllerin 

kullanımına başlanacaktır.  

Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Elektronik 

haberleşmeye 

geçilen kurum  

31.12.2024   

BİS 15.2 

Kayıt ve dosyalama sistemi 

kapsamlı ve güncel olmalı, 

yönetici ve personel 

tarafından ulaşılabilir ve 

izlenebilir olmalıdır. 

Kayıt ve dosyalama sistemi 

kapsamlı ve güncel, yönetici 
ve personel tarafından 

ulaşılabilir ve izlenebilir 

durumdadır. 

BİS 15.2.1 
Yeterli güvence sağlanmış olup 

herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir. 
Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
      

BİS 15.3 

Kayıt ve dosyalama sistemi, 

kişisel verilerin güvenliğini 

ve korunmasını 

sağlamalıdır. 

Kayıt ve dosyalama sistemi, 
kişisel verilerin güvenliğini 

ve korunmasını sağlayacak 

şekilde uygulanmaktadır. 

BİS 15.3.1 

EBYS 'yle Kayıt ve dosyalama 

sistemi, kişisel verilerin güvenliğini 
ve korunmasını sağlamıştır. 

Yazı İşleri 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler EBYS Sistemi Sürekli   

BİS 15.4 

Kayıt ve dosyalama sistemi 

belirlenmiş standartlara 

uygun olmalıdır. 

Kayıt ve dosyalama sistemi 
üzerinde çalışılarak 

geliştirilebilir. 
BİS 15.4.1 

İçişleri Bakanlığının EBYS sistemine 

geçiş çalışmaları yapılacak.  
Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

Geliştirilen 

sistem 
31.12.2024   

BİS 15.5 

Gelen ve giden evrak 

zamanında kaydedilmeli, 

standartlara uygun bir 

şekilde sınıflandırılmalı ve 

arşiv sistemine uygun 

olarak muhafaza 

edilmelidir. 

Gelen ve giden evrak 

zamanında kaydedilmekte,  

arşiv sistemine uygun olarak 
muhafaza edilmektedir. 

BİS 15.5.1 
Yeterli güvence sağlanmış olup 

herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir. 
Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
  Sürekli   
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BİS 15.6 

İdarenin iş ve işlemlerinin 

kaydı, sınıflandırılması, 

korunması ve erişimini de 

kapsayan, belirlenmiş 

standartlara uygun arşiv ve 

dokümantasyon sistemi 

oluşturulmalıdır. 

Arşiv ve dokümantasyon 

sistemi mevcut olup Arşiv 

bilgilerinin muhafazası ve 
istenilen bilgilere kolay 

ulaşılabilmesi için dijital 

arşiv sistemine geçilecektir. 

BİS 15.6.1 

Kurumumuzda Tüm birimlerde Dijital 

arşiv çalışmaları güncel ve geçmiş 
evrakların taranarak 

dijitalleştirilmesine devam edilecektir.  

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
Tüm Birimler 

Tamamlama 

tarihi 
31.12.2024   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol 

Standardı ve Genel Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu Birim 

veya Çalışma 

Grubu Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama 

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

BİS 16.1 

Hata, usulsüzlük ve 

yolsuzlukların bildirim 

yöntemleri belirlenmeli ve 

duyurulmalıdır. 

Bu standarda birimimizde 

hassasiyetle önem 
verilmektedir.  

BİS 16.1.1 

Kurum personeli görmüş olduğu hata, 

usulsüzlük ve yolsuzlukları üst 
yönetici ve kuruma bildirmektedir. 

Üst Yönetici Tüm Birimler Tutanaklar Sürekli   

BİS 16.2 

Yöneticiler, bildirilen hata, 

usulsüzlük ve yolsuzluklar 

hakkında yeterli incelemeyi 

yapmalıdır. 

Bu standarda birimimizde 

hassasiyetle önem 

verilmektedir. Öngörülen 
faaliyetlerle geliştirilebilir. 

BİS 16.2.1 

(BİS 16.1.1) ile Yeterli güvence 
sağlanmış olup herhangi bir faaliyet 

öngörülmemiştir. 
Üst Yönetici Tüm Birimler Tutanaklar 31.12.2024   



56  

BİS 16.3 

Hata, usulsüzlük ve 

yolsuzlukları bildiren 

personele haksız ve 

ayırımcı bir muamele 

yapılmamalıdır. 

Bu standarda birimimizde 
hassasiyetle önem 

verilmektedir. 
BİS 16.3.1 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları 

bildiren  
personelin bu bildiriminden dolayı 

herhangi bir  

olumsuz muameleyle karşılaşmaması 
için  

yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır.   

                 

Tüm Birimler Üst Yönetici Tutanaklar 31.12.2024   

 

Tablo 8 - İzleme Standartları Sayısal Verileri 
 

5-  İ Z L E M E 

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod 

No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

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

İS 17.1 

İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya 

özel bir değerlendirme yapma veya bu 

iki yöntem birlikte kullanılarak 

değerlendirilmelidir. 

İç kontrolün değerlendirilmesine 
idarenin birimlerinin katılımı 

sağlanmıştır. 

İS 

17.1.1 

Tüm birimlerin göndermiş olduğu iç kontrol 
izleme raporları dikkate alınarak yılda en az 

bir kez sistem değerlendirmelidir. 

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Oluşturulacak 

raporlar 
31.12.2024   

İS 17.2 

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun 

olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması konusunda süreç 

ve yöntem belirlenmelidir. 

Bu standarda ilişkin 

kurumumuzca gerekli 
organizasyon ve koordinasyon 

yapılanması sağlanmıştır. 

İS 

17.2.1 

İS 17.1.1 öngörülen eylemlerin 
gerçekleştirilmesi durumunda bu standarda 

ilişkin şartlar sağlanmış olacaktır. 

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Oluşturulacak 

raporlar 
31.12.2024   

İS 17.3 
İç kontrolün değerlendirilmesine 

idarenin birimlerinin katılımı 

sağlanmalıdır. 

İç kontrolün değerlendirilmesine 

idarenin birimlerinin katılımı 

sağlanmıştır. 

İS 

17.3.1 

İS 17.1.1 öngörülen eylemlerin 

gerçekleştirilmesi durumunda bu standarda 

ilişkin şartlar sağlanmış olacaktır. 

Tüm 

Birimler 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Oluşturulacak 

raporlar 
31.12.2024   
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İS 17.4 

İç kontrolün değerlendirilmesinde, 

yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve 

dış denetim sonucunda düzenlenen 

raporlar dikkate alınmalıdır. 

Bu standarda ilişkin 

kurumumuzca gerekli 
organizasyon ve koordinasyon 

yapılanması sağlanmıştır. 

İS 

17.4.1 

Yapılacak toplantılarla yöneticilerin 

görüşlerinin alınması sağlanacaktır.  İç ve dış 
denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili 

birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi 
sağlanacaktır. Bu değerlendirme sonucu İS 

17.1.1 'de belirtildiği üzere rapor 

düzenlenecektir. 

Üst Yönetim 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Oluşturulacak 

raporlar 
31.12.2024   

İS 17.5 

İç kontrolün değerlendirilmesi 

sonucunda alınması gereken önlemler 

belirlenmeli ve bir eylem planı 

çerçevesinde uygulanmalıdır. 

Bu standarda ilişkin 
kurumumuzca gerekli 

organizasyon ve koordinasyon 

yapılanması sağlanmıştır. 

İS 

17.5.1 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda 
alınması gereken önlemler belirlenecektir. Söz 

konusu önlemler eylem planına yansıtılarak, 

uygulanması sağlanacaktır. 

Üst Yönetim 

Mali 

Hizmetler 

Müdürlüğü 

Eylem planı 31.12.2024   

Standart 

Kod No 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel 

Şartı 
Mevcut Durum 

Eylem 

Kod 

No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Sorumlu 

Birim veya 

Çalışma 

Grubu 

Üyeleri 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma 

Tarihi 
Açıklama 

İS 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. 

Kurumda İç Denetim birimi ve 

İç Denetçi bulunmaktadır. İç 
Denetçi tarafından iç denetim 

faaliyeti sürdürülmektedir. 

İS 

18.1.1 

İç Denetim Faaliyeti için standartlar 
belirlenecektir. 

İç Denetçi 
Tüm 

Müdürlükler 

İç Denetim 

Faaliyet 

Raporu 

31.12.2024   

İS 18.2 

İç denetim sonucunda idare 

tarafından alınması gerekli görülen 

önlemleri içeren eylem planı 

hazırlanmalı, uygulanmalı ve 

izlenmelidir. 

2023-2024 yılları eylem planı 
hazırlanacak olup, 

değerlendirmeler bu plana göre 

yapılacaktır. 

İS 

18.2.1 

Eylem Planı için gerekli çalışmalar 

başlatılacaktır. 
İç Denetçi 

Tüm 

Müdürlükler 
Eylem Planı 31.12.2024   
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IV. C. 2021-2022 İç Kontrol Uyum Eylem Planının Değerlendirilmesi 

 
Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu olan birimlerin eylemlerin doğası ve 

icrası ile uyumlu olması gerekir. Pek çok faaliyet doğası gereği belli bir birimin 

sorumluluğunda olmak zorundadır. Yine benzer şekilde bazı eylemlerin icrası da belli bir 

birimin sorumluluğunu gerektirmektedir. Bazı eylemler ise koordinasyonun sağlanması 

nedeniyle belli birimlerin sorumluluğunu gerektirmektedir (yazı işleri, eğitim gibi). Eylemlerin 

sorumlu birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yer alan faaliyetler olması ise zorunlu 

değil ancak beklenen bir durumdur. 

Bilindiği üzere İç Kontrol Standartları 18 standart ve 79 genel şarttan oluşmaktadır. 

Aşağıdaki Tabloda İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan bileşen, standart ve genel 

şartların sayı ve dağılımları yer almaktadır. Görüldüğü üzere genel şartların dağılımına göre bir 

analiz yapılacak olursa, ilk sırada kontrol ortamı bileşeni yer almakta onu bilgi ve iletişim 

bileşeni ve kontrol faaliyetleri bileşeni izlemektedir. Risk değerlendirme bileşeni dördüncü 

sırada izleme bileşeni ise son sırada yer almaktadır. 

 

 
Tablo 9 - İç Kontrol Standartları Genel Şartlarının Bileşenlere Dağılımı 

 

BİLEŞENLER STANDARTLAR 
GENEL 

ŞARTLAR 

GENEL ŞART 

DAĞILIM (%) 

KONTROL ORTAMI 4 26 32,91 

RİSK DEĞERLENDİRME 2 9 11,39 

KONTROL FAALİYETLERİ 6 17 21,52 

BİLGİ VE İLETİŞİM 4 20 25,32 

İZLEME 2 7 8,86 

TOPLAM: 18 79 100 

 
 

Bu eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı, genel şartların bileşenlere dağılımı ile 

karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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EYLEM DAĞILIM ORANI 

İzleme; 6% 

Bilgi ve İletişim; 
18% 

Kontrol Ortamı; 
43% 

Kontrol 
Faaliyetleri; 24% 

Risk 
Değerlendirme; 

8% 

 

Tablo - 10 Genel Şart ve Uyum Eylem Planı Eylemlerinin Bileşenlere Dağılımı 
 

 

BİLEŞENLER 

 

STANDARTLAR 
GENEL 

ŞARTLAR 

EYLEM 

SAYILARI 

EYLEM 

DAĞILIM (%) 

KONTROL ORTAMI 4 26 47 43,12 

RİSK DEĞERLENDİRME 4 9 9 8,26 

KONTROL 

FAALİYETLERİ 
6 17 26 23,85 

BİLGİ VE İLETİŞİM 2 20 20 18,35 

İZLEME 2 7 7 6,42 

TOPLAM: 18 79 109 100 

 

 

 
Şekil 5 - Eylemlerin İç Kontrol Bileşenlerine Göre Yüzde Dağılımı 

 

Kurumumuz İç Kontrol Eylem Planı kapsamında yer alan 109 eylemin bileşenlere 

dağılımı, yukarıda tablo ve grafikte görüldüğü gibidir; 

 109 eylemden 47 tanesi kontrol ortamı bileşenine ait olmakla birlikte, bu bileşene ait 

toplam eylemler içerisindeki pay % 43,12’dir. 

 9 eylem sayısı bulunan risk değerlendirme bileşeninin toplam eylemler içerisindeki payı 

% 8,26’tür. 

 Kontrol faaliyetlerine ait 26 eylemin toplam eylem bileşenleri içerisindeki payı 

%23,85’tür. 

 20 eyleme sahip olan bilgi ve iletişim bileşeninin toplam eylem bileşenleri içerisindeki 

payı %18,35’dir. 

 İzleme bileşeni ise toplam 7 eylem barındırmakta ve % 6,42 oranında pay almaktadır. 
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 Tablo - 11 Genel Şart ve Uyum Eylem Planı Eylemlerinin Gerçekleşme 

Dağılımı 

 

 

İÇ KONTROL 
BİLEŞENLERİ 

 

 
STANDA RT 

KODU 

 

STANDART 

ADI 

 

GEN EL 
ŞART 

SAYI SI 

 
2021-2022 

İÇKUEP 
EYLEM 

SAYILA RI 

 

 

TAMAMLA 
NAN 

 

ÇALIŞMAL AR 
DEVAM 

EDEN 

 

 

TAMAM 

LANMA YAN 

 

 

 

 

KONTROL 
ORTAMI 

1 
Etik değerler ve 
dürüstlük 

6 19 2 10 7 

 

2 

Misyon, 
organizasyon 
yapısı ve 
görevler 

 

7 

 

 

8 

 

2 

 

5 

 

1 

 

3 
Personelin 
yeterliliği ve 
performansı 

 

8 
 

15 
 

5 
 

8 
 

2 

4 Yetki devri 5 5 1 4 - 

 

 
RİSK 

DEĞERLENDİ 
RME 

5 
Planlama ve 
programlama 

6 6 2 4 - 

 

 
6 

Risklerin 
belirlenmesi ve 
değerlendiril 
mesi 

 

 
3 

 
 

3 

 
- 

 
3 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTROL 

FAALİYETLERİ 

 

7 
Kontrol 
stratejileri ve 
yöntemleri 

 

4 
 

13 
 

3 
 

8 
 

2 

 

 
8 

Prosedürlerin 
belirlenmesi ve 
belgelendiril 
mesi 

 

 
3 

 
 

3 

 
 
- 

 
 

3 

 
 
- 

9 
Görevler 
ayrılığı 

2 2 - 2 - 

10 
Hiyerarşik 
kontroller 

2 2 - 2 - 

11 
Faaliyetlerin 
sürekliliği 

3 3 - 3 - 

 

12 
Bilgi 
sistemleri 
kontrolleri 

 

3 
 

3 
 
- 

 
3 

 
- 

BİLGİ VE 
İLETİŞİM 

13 
Bilgi ve 
iletişim 

7 7 1 6 - 

14 Raporlama 4 4 1 3 - 
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15 
Kayıt ve 
dosyalama 
sistemi 

 

6 
 

6 
 

1 
 

3 
 

2 

 

16 

Hata, usulsüzlük 
ve yolsuzlukların 
bildirilmesi 

 

3 
 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

İZLEME 

 

17 
İç kontrolün 
değerlendiril 
mesi 

 

5 
 

5 
 

5 
 
- 

 
- 

18 İç Denetim 2 2 2 - - 

TOPLAM   79 109 28 67 14 
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V. İÇ KONTROL YOL HARİTASI: Bundan Sonra 
 

İç kontrol, kamu hizmetlerinin yerelde vatandaşlara sunumu açısından kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık korunması, mali bilgi ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir 

yönetim aracı olarak kabul görmektedir. 

Belediyemizin vatandaşlara yerel hizmet sunumunda hayata geçirmeye çalıştığı plan, 

program ve bütçe süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamada 

beklenen sonuçları sağlayacak şekilde faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi iç kontrol 

sisteminin etkinliğine de bağlıdır. Açıkçası bu husus iç kontrol sistemini yönetimin etkinliğini 

artırmada kullanacağı en önemli araçlardan bir tanesi haline getirmektedir. 

İç kontrol uyum eylem planı ancak üst yönetimin sahiplenmesiyle birlikte tüm 

çalışanların gayreti ile kurumsal düzeyde hayata geçecektir. İç kontrol, kamu hizmetlerinin 

sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık 

korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi 

konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir. 

Belediyemizin hizmet sunumunda hayata geçirmeye çalıştığı plan, program ve bütçe 

süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamada beklenen 

sonuçları sağlayacak şekilde faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, iç kontrol sisteminin 

etkinliğine de bağlıdır. Açıkçası bu husus iç kontrol sistemini, yönetimin etkinliğini artırmada 

kullanacak en önemli araçlardan bir tanesi haline getirmektedir. 

Kırşehir Belediyemizin 2023 - 2024 İç Kontrol Uyum Eylem Planı’nda 109 eylem yer 

almaktadır. Belediyemizin bünyesinde hizmet vermekte olan tüm birimlerin, sorumlu ya da 

işbirliği hususlarında görevli oldukları bu eylemlerin hayata geçirilebilmesi, eylem planı ve 

dolayısıyla da oluşturulacak iç kontrol sistemi için hayati önem taşımaktadır. 

2023 - 2024 İç Kontrol Uyum Eylem Planının uygulanması, yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren eylem matrislerinde yer alan tamamlanma süreleri esas alınarak başlatılacaktır. 

İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev yapan yöneticiler 

uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi sorumluluk alanlarında yerine getirilmesinde 

sorumlu kişiler olacaktır. 
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Kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans programlarıyla 

belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanılması, varlıkların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, 

zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir 

yönetim aracı olarak tanımladığımız iç kontrol çalışmalarını, mevzuatın beklentilerinin 

karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz 

faaliyetlere değer katan bir yönetim aracı olarak değerlendirmekteyiz. 

Bu çerçevede iç kontrol uyum eylem planının aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesi 

sürecinde aşağıda sıralanan temel adımlar hızla atılacaktır: . 

 Eylem Planı Matrislerinde tamamlanma tarihi sürekli olarak gösterilen eylemlere 

ilişkin, ilk hangi tarihte somut olarak ne yapılacağına ilişkin sorumlu birimlerce bir 

faaliyet ve zaman tablosu oluşturularak, bu eylem planının yayınlanmasını takip 

eden bir ay içinde üst yönetime sunulacaktır. 

 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal yapı ve öncelikler 

dikkate alınarak hazırlanacak ve aşama aşama uygulamaya konulacaktır. 

 Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve periyodik dilimlerle “İç 

Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu” kaleme alınacak ve Üst Yönetime 

sunulacaktır. 

 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamı ve bilgi ve iletişime 

ilişkin faaliyetlere özellikle planın ilk uygulama diliminde öncelik verilecektir. 

 İç kontrol sisteminin çıktıları için iyi bir arşiv sistemi oluşturulacaktır. 

 

Kırşehir Belediyesi olarak ciddi bir çalışma sonucunda hazırladığımız İç kontrol uyum 

eylem planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve 

uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecektir. Bu açıdan bakıldığında Planın başarısı 

sistematik izleme ve değerlendirme sürecine bağlıdır. Bu süreç içerisinde uygulama sonuçları 

ile izleme ve değerlendirme raporları tüm kesimlerle paylaşılacaktır. 
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55.56.57.58 ve 67 inci 

maddelerine göre hazırlanmıştır. 

 

 

 

20.02.2023 

 

Kırşehir Belediye Başkanlığı 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Strateji Planlama Birimi 

elifozdemir@kirsehir.bel.tr 

0 386 213 10 23 
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