
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BAŞKANIN SUNUŞU  

İç kontrolü en yalın hali ile “Belediyemizin Stratejik Planında belirlenen amaçlara 

ulaşmak için yürütülen kurumsal çalışmaların sistemli ve planlı hale getirilmesidir” diye 

ifade edebiliriz. Ulaşmak istediğimiz hedeflere ilerlerken Belediyemizi tehdit eden 

risklerin belirlenmesi ve belirlenen risklere karşı da alınacak önlemlerin tespit edilmesi 

önemlidir. Kurumsal iyileştirmeler yanında sahip olduğumuz her türlü kaynağın 

potansiyel risklerden arındırılarak stratejik amaçlarımız doğrultusunda kullanılması için 

sağlam ve işleyen bir iç kontrol sistemi  ile desteklenmesi başarımızda önemli etken 

olacaktır. 

Çanakkale Belediyesi olarak iç kontrol konusundaki çalışmalara önem vermekte 

ve ilgili birimlerin ve yöneticilerini katılımıyla yürütülmesi ve bütüncül bir şekilde 

sahiplenilmesine özen göstermekteyiz. O nedenle, iç kontrol çalışmaları, bütüncül bir 

yaklaşımla, belirlenmiş standartlar çerçevesinde ve çalışanların aktif katılımı ile 

yürütülmektedir.    

 İç kontrol çalışmaları sırasında Belediyemizde sağlıklı bir mevcut durum analizi 

yapılması amaçlanmıştır. Mevcut tespitlerimiz ve daha sonra yapılacak çalışmalarla 

belirlenecek boşlukların, yapılacak çalışmalarla doldurularak iç kontrol sisteminin 

sağlıklı yürütülmesi için sağlam bir altyapı oluşturulacaktır.   

 Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda bir İç Kontrol Eylem Planı tabloları 

hazırlanmıştır. Bu çalışma sonucunda boşluk ve eksiklik ile bunların giderilmesine 

yönelik çalışmaları yürütecek ilgili birimler belirlenmiştir. Önceden belirlenen takvime 

göre yürütülecek çalışmalar tamamlandığında Çanakkale Belediyesi olarak önemli bir 

aşama kaydetmiş olacağız. Yapılan çalışmaların başarısı aynı zamanda iyi bir izleme 

sisteminin varlığına bağlıdır. Bu amaçla yapılan çalışmalar süreç içinde takip edilecek 

ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek her yeni aşamaya daha güçlü bir şekilde adım 

atılacaktır.  

 Yukarıda açıklanan yaklaşım çerçevesinde çalışmalar bütünlük ve tüm 

çalışanlarımızın olumlu katkıları ile devam edecek: öngörülen eylemler 

tamamlandığında Belediyemizde sağlam bir iç kontrol sistemi oluşmuş olacaktır. Bu 

amaçla bundan sonra yürütülecek çalışmalara bütün arkadaşlarımızın destek olması 

beklentisi ile İç Kontrol Eylem Planınımızın hazırlanmasında emeği geçen 

arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 

 

 
Ülgür GÖKHAN 

Çanakkale Belediye Başkanı 
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A. Çanakkale Hakkında Kısa Bilgi 

Tarihçe 

Eski çağlarda Hellespontos ve Dardanel olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından 

beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Antik çağa ışık tutan Troia ve Assos yerleşkeleri  

günümüze ulaşan kalıntıları ile bu topraklar üzerindeki tarihi yansıtmaktadır. Çanakkale 

Boğazı sayesinde Anadolu ve Avrupa ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit 

bölgesinden birisi olması nedeniyle zengin bir tarihi vardır. 

 

Roma ve Bizans dönemlerinde limanlarıyla da önem kazanmıştır. Osmanlıların 

Akdeniz'de egemenlik kurma istekleri, onları Balkan Yarımadası'ndaki fetihlere, Gelibolu ve 

yöresinden başlamaya yöneltmiştir. Çanakkale'deki Osmanlı egemenliği Gelibolu'da bir 

tersanenin kurulmasıyla daha da artmıştır. Boğazın önemi 1. Dünya Savaşı'nda bir kez daha 

gündeme gelmiş ve Çanakkale Muharebelerinde düşman donanması 18 Mart 1915 tarihinde 

bozguna uğratılmıştır. 

 

Coğrafi Durum 

Çanakkale Türkiye'nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve 

kendi adını taşıyan Boğaz'ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale; Balkan Yarımadası'nın 

Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile Anadolu'nun batı 

uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir. Avrupa ve Asya'da 

toprakları bulunan Çanakkale; Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir il sınırları ile çevrilidir. İl 

sınırlarına; Ege Denizinde Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada ile Bozcaada ve Tavşan 

Adaları da girmektedir. İlin yüzölçümü 9 955 km²’dir. 

  

Çanakkale ilinin iklimi, bulunduğu yer nedeniyle geçiş iklimi özellikleri gösterir. 

Genel karakteriyle Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtır. Bunun yanında kuzeyde bulunması 

nedeniyle kışları ortalama sıcaklık daha düşüktür. Çanakkale’yi çevre illerden ayıran diğer bir 

özelliği de yılın büyük bir kısmının rüzgârlı geçmesidir. Yaz aylarında yağış miktarı oldukça 

düşüktür. 

 I. KURUMSAL BİLGİLER: İÇ KONTROL ORTAMININ GENEL ÇERÇEVESİ 



İl yüzölçümünün %55'i ormanlıktır. Kalan diğer alan çayır, mera ve tarıma elverişli arazi ile 

kaplıdır. 

 

Akdeniz iklimine özgü bitki topluluğu makiler, defne, kocayemiş, mersin ve 

çalılıklardan oluşmuştur. Bu ormanlarda karışık cins ağaç toplulukları bulunur. Kızılçam, 

karaçam, köknar, meşe, kayın türündeki ağaçlar çoğunluktadır. Koru tipi ormanlara, Kazdağı 

dolaylarında rastlanır. İç kısımlarda, bozkır 

görünümlü, cılız otlu, tahıl üretimine elverişli alanlar ile su boylarında her mevsim yeşil 

kalabilen çayırlara rastlanır. 

 

İdari ve Sosyo - Ekonomik Durum 

Çanakkale ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 

502 328 kişidir. Nüfusun %57,5`i 288 770 kişi İl ve İlçe merkezlerinde yaşarken, %42,5`i 213 

558 kişi belde ve köylerde yaşamaktadır. İl merkezi nüfusu 116 078, ilin nüfus yoğunluğu ise 

km² başına 51 kişidir. 

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Biga, Çan ve Gelibolu’dur. Yüzölçümü 

bakımından en büyük ilçesi Yenice, nüfus ve yüzölçümü bakımından en küçük ilçe ise 

Bozcaada’dır. 

Çanakkale’deki ilçe sayısı 12, belediye sayısı 23 ve köy sayısı 573’dür. 

03 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilin yegane 

üniversitesidir. 

Çanakkale ili şehirleşme oranı (%57,5), güncel yıl bilgilerine göre yıllık nüfus artış 

hızı (2013 yılı ‰17,3) İBBS Düzey 2 (TR22 Balıkesir, Çanakkale)’ye göre kişi başına 

gayrisafi katmadeğer oranı (2011 yılı 8 954 $) ve sanayi iş kolunda çalışanların toplam 

istihdama oranı (%19,3) bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. Tarım kolunda 

çalışanların toplam istihdama oranı (%36,3) ise Türkiye ortalamasının üstündedir. 

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Rol ve Sorumlulukların Ayrımı 

B.1. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

 İç kontrol kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’nci 

maddesinde; “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, aynı Kanunun 

57’nci maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama 

birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu 

şeklindeki ifadeleri ile iç kontrolün kapsamının çerçevesi çizilmiştir. 

 Kanunun 11’nci maddesi incelendiğinde malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin 

gözetilmesi ve izlenmesi konusunda üst yönetici sıfatıyla Belediye Başkanlarının Belediye 

Meclisine karşı sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı maddede, üst yöneticilerin bu 

sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler 

aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. 
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İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapılması ise Kanunun 60’ncı maddesi ile mali hizmetler birimine 

verilmiştir. 

 Ayrıca, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik1 hükümlerine göre, strateji geliştirme birimleri, iç kontrol foksiyonunu da 

yürütecektir. Söz konusu Yönetmeliğin 4’ncü maddesine göre Strateji geliştirme birimlerinin 

görevlerinin; 

a) Stratejik yönetim ve planlama. 

1) Misyon belirleme. 

2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 

3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. 

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. 

c) Yönetim bilgi sistemi. 

d) Malî hizmetler. 

1) Bütçe ve performans programı. 

2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 

3) İç kontrol. 

Kapsamında yürütüleceği ifade edilmiştir.  

 

Aynı maddede, ayrıca, idarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu 

fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütüleceği; bu fonksiyonların birleştirilerek bir veya 

daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt 

birim tarafından da yürütülebileceği; ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen 

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

personel tarafından yürütülmesi zorunlu olduğu; genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, 

muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama 

fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirileceği hükümlerine yer 

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 hizmeler (strateji geliştirme) birimlerinin 

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

fonksiyonları bulunmaktadır. 

 

 

 

                                                      

1 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 



 

 

Tablo 1: İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

GÖREVLİLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Üst Yönetici 

 (Belediye Başkanı) 

Görev ve yetkileri kapsamında, 

 İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetiminden, 

 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, 

 İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenlemek ve idare faaliyet 

raporuna eklemekten, 

 Sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atamak ve aynı usulle 

görevden alırmaktan 

Sorumludur. 

İç Denetçiler   Kurumdaki iç kontrol sistem ve süreçlerini işlevsel açıdan 

denetlenmesi, 

  Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst yöneticiye 

rapor edilmesi, 

  Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesinden 

Sorumludur. 

Harcama Yetkilisi 

(Birim Müdürleri) 

 Görev ve yetki alanları çerçevesinde,  

 İç kontrolün işleyişinden, 

 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,  

 Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 

personele verilmesi,  

 Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,  

 Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,  

 Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının 

ve saydamlığın sağlanması,  

 İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet 

raporlarına eklenmesinden 

Sorumludur. 

Mali Hizmetler Birimi 

(Strateji Geliştirme Birimi) 

  İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık 

yapma ve bilgilendirme faaliyetinin yürütülmesi, 

  İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını 

sağlayacak düzenlemeleri hazırlama ve üst yöneticinin onayına 

sunulması, 

Muhasebe Yetkilisi  Muhasebe hizmetlerinin yapılması ve muhasebe kayıtlarının usulüne 

ve belirlenen standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde 

tutulmasından 

Sorumludur.  

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Üst Yönetici Rehberi” 
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Ayrıca, iç kontrole ilişkin, 5018 sayılı Kanunun 55’nci maddesinde, malî yönetim ve 

iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca, iç denetime 

ilişkin standartlar ve yöntemlerin ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı; ayrıca sistemlerin koordinasyonunu 

sağlama ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verme görevinin de yine bu birimler tarafından 

yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.  Bu yetki kapsamında, Maliye Bakanlığı 

tarafından, 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede Kamu İç Kontrol Standartları 

Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde göre;  

“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 31.12.2008 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.” 

 Buna göre kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesine 

yönelik yöntem, süreç ve sistem konusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla 



Belediyemizce iç kontrol ve eylem planının hazırlanması ve bu süreçte yukarıda sayılan 

birimlerin hazırladıkları düzenleme, rehber ve standartların esas alınması gerekmektedir. 

B.2. Belediye Yönetiminde Karar Organları 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3’ncü maddesinde, belediye “Belde sakinlerinin 

mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak 

tanımlanmıştır. Yine söz konusu Kanunun aynı maddesinde, belediye organlarının belediye 

meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluştuğu ifade edilmiştir.   

B.3. Belediyenin Örgütsel Yapısı, Yönetsel Birimler ve Personel Durumu 

 Belediye örgütsel yapısı, 5393 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanan diğer yasal 

düzenlemelerde belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu Kanunun 48’nci maddesi göre belediye 

teşkilatı, yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin 

nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme 

potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde 

sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler 

oluşturulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye 

meclisinin kararıyla olur. 

 

 Diğer taraftan, 5393 sayılı Kanunun 49’ncu maddesindeki “Norm kadro ilke ve 

standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken 

belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar 

çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir” hükmüne göre Çanakkale Belediyesi’nce 

müdürlük kurulması veya personel istihdam edilmesi işlemleri, norm kadro mevzuatı 

çerçevesinde yürütülmektedir. 

Yukarıda yer verilen maddeye dayanılarak çıkarılan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelikte 10/4/2014 tarih 

ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Belediyemiz il belediyelerinin 

sınıflandırıldığı (B) Grubuna yer almaktadır. İl merkezi nüfusumuz 149.881 olmasına rağmen 

turizm bölgesinde bulunmamız dolayısıyla (B3) yerine (B5) alt grubunda yer almıştır.   
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Tablo 2: Çanakkale Belediyesinin Norm Kadrosu (B5) 

B5  

200 000-249 999 ADET 

Belediye başkan yardımcısı 3 

Yazı işleri müdürü 1 

Mali hizmetler müdürü 1 

Fen işleri müdürü 1 

İmar ve şehircilik müdürü 1 

Temizlik işleri müdürü 1 

İtfaiye müdürü 1 

Zabıta müdürü 1 

Hukuk işleri müdürü 1 

Veteriner işleri müdürü 1 

Teftiş kurulu müdürü 1 

Diğer müdürler(*) 13 

Özel kalem müdürü 1 

Uzman 7 

Şef 38 

Müfettiş 6 

Müfettiş yardımcısı 2 

Avukat 5 

Mali hizmetler uzmanı 4 

Mali hizmetler uzman yardımcısı 2 

İdari personel(**) 105 

Teknik personel(**) 90 

Sağlık personeli(**) 25 

Yardımcı hizmet personeli(**) 18 

İtfaiye amiri 4 

İtfaiye çavuşu 10 

İtfaiye eri 90 

Zabıta amiri 7 

Zabıta komiseri 14 

Zabıta memuru 84 

İç denetçi 3 

Memur kadroları toplamı 541 

Sürekli işçi kadroları toplamı 260 

Çanakkale Belediyesi’nin norm kadroya göre 538 memur ve 260 sürekli işçi kadrosu 

bulunmaktadır. 

 

Belediyemize tahsis edilen memur kadrolarının 273 adedi, sözleşmeli personel 

kadrolarının ise 19 adedi doludur. Belediyemizin yıllara göre personel durumu ise Tablo 4-‘de 

gösterilmiştir.  



 

Tablo 3: Norm kadro cetveline göre tahsis edilen kadroların doluluk durumu 

Unvanlar  Toplam Dolu Boş 

Başkan Yardımcısı  3 3 0 

Yazı İşleri Müdürü  1 1 0 

Mali Hizmetler Müdürü  1 1 0 

Fen İşleri Müdürü  1 0 1 

İmar ve Şehircilik Müdürü  1 1 0 

Temizlik İşleri Müdürü  1 1 0 

İtfaiye Müdürü  1 0 1 

Zabıta Müdürü  1 0 1 

Hukuk İşleri Müdürü  1 0 1 

Veterinerlik İşleri Müdürü  1 0 1 

Özel Kalem Müdürü  1 1 0 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü  1 0 1 

Su ve Kanalizasyon Müdürü  1 0 1 

Park ve Bahçeler Müdürü  1 1 0 

Ulaşım Hizmetleri Müdürü  1 0 1 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü  1 0 1 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü  1 0 1 

Bilgi İşlem Müdürü  1 0 1 

Sağlık İşleri Müdürlüğü  1 0 1 

Teftiş Kurulu Müdürü  1 0 1 

Emlak İstimlak Müdürü  1 0 1 

Destek Hizmetleri Müdürü  1 0 1 

Hal Müdürlüğü  1 0 1 

Diğer Müdürlükler  2 0 2 

Avukat  5 1 4 

Müfettiş  6 0 6 

İdari Personel  105 80 25 

Teknik Personel  90 58 32 

Sağlık Personeli  25 16 9 

Yardımcı Hizmet Personeli  18 15 3 

İtfaiye Personeli  104 38 66 

Zabıta Personeli  105 38 67 

Uzman  7 1 6 

Mali Hizmetler Uzmanı  4 0 4 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı  2 1 1 

Şef  38 15 23 

İç Denetçi  3 1 2 

Müfettiş Yardımcısı  2 0 2 

GENEL TOPLAM  541 273 268 
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Tablo 4 Çanakkale Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı 

Çanakkale Belediye Başkanlığı Yıllara  Göre Personel Dağılımı 

Yıl Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 

2011 218 31 240 489 

2012 224 42 229 495 

2013 268 13 248 529 

2014 273 19 241 533 

 

Şekil 1: Çanakkale Belediye Başkanlığı Organizasyon Şeması 

 



 

 

B.4. Yetki, Görev ve Sorumluluklar  

Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak 

üzere, kanun düzeyinde ve kanunlara dayanılarak çıkarılan ikinci mevzuat düzeyinde yapılan 

yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu kapsamda belediyelerin görev yetki ve 

sorumluluklarını düzenleyen hukuki çerçeve aşağıda madde başlıkları halinde özetlenmiştir.   

B.4.1. Hukuki Dayanak  

Belediyelerin yönetimine ilişkin olarak 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye 

Kanunu 7.12.2004 tarih ve 52722 sayılı Belediye Kanununun yayımına kadar yürürlüğünü 

sürdürmüştür. 5272 sayılı Kanun, halen yürürlükte olan 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 

sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamı dışındaki tüm il, 

ilçe ve belde belediyelerinde ve 5216 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ilgili 

Kanuna aykırı olmamak kaydıyla ilgisine göre büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde 

de uygulanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye; “belde sakinlerinin mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak 

tanımlanmıştır. 2014 yılı itibari ile ülkemizde 30 büyükşehir 519 büyükşehir ilçe, 51 il, 400 

ilçe ve 397 belde belediyesi bulunmaktadır3. 

5393 sayılı Belediye Kanununa göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 

birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu 

bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye 

kurulamaz. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için 

meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 

metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

               Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin 

onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile 

değiştirilemez. Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması 

hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre 

verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır 

değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır. İl ve ilçe sınırlarının 

değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

                                                      

2 Bu Kanun Anayasa Mahkesi tarafından iptal edilip yerine 5393 sayılı Kanun hazırlandığından ömrü kısa 

sürmüştür. 

3 İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Birimleri, https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx 
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              Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu 

yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden 

fazla olamaz. Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir 

belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir. 

Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde 

nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az 

olmaması şarttır. Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç 

çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu 

karar Resmî Gazetede yayımlanır. Beldenin adının değişmesi ile belediyenin adı da değişmiş 

sayılır. Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan 

bir belediyenin sınırına 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel 

kişiliği, genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, 

Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile 

kaldırılarak bu belediyeye katılır. Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştayın görüşü 

alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür.  

Belediye Kanununda beldede yaşayanların belediye yönetimine katılmasına ilişkin 

hususlara da yer verilmiştir. Bunlardan, mahalle yönetimi ve hemşehri hukukuna ilişkin 

olanlara değinmek gerekir. 

Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle 

kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 

değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile 

olur. Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin 

yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini 

yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve 

kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Belediye, mahallenin ve muhtarlığın 

ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli 

ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde 

bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya 

çalışır. 

Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 

hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 

yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek 

koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin 

geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu 

çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 

sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır. Belediye 

sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan 

kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve 

katılma paylarını ödemekle yükümlüdür. 

 



B.4.2- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 

5393 sayılı Belediye Kanunun 14’ncü maddesine göre Belediye, mahallî müşterek 

nitelikte olmak şartıyla; 

             a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma 

ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu 

Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve 

bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler 

tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, 

nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar 

veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-

6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar 

ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve 

hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

 

                b)  Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; 

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını 

yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci 

cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor 

malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 

başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 

belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.  

 

               (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) 

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları 

nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden 

miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini 

geçemez. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır. 

 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu 

havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 
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5393 sayılı Belediye Kanunun 15’nci maddesinde belediyelerin yetkileri ve imtiyazları 

aşağıdaki şekilde sayılmıştır.  

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatı vermek. 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini 

yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; 

atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya 

kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin 

gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek. 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 

izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı 

malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve 

hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 

kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; 

durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere 

verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 



r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 

tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek 

elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme 

hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi 

karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. 

Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş 

sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya 

büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 

 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il 

özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 

toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle 

yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 

göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

 

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 

belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 

ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 

aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 

olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 

veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek 

cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere 

indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.  

 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 

uygulanır. 

 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim 

ve harç gelirleri haczedilemez. 

 

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce 

belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi 

sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi 

durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak 

şekilde yapılamaz. 
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Yine aynı Kanunun 16’ncı maddesinde Belediyelere tanınan muafiyetler ise şunlardır: 

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen 

taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç 

her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. 

B.4.3 Belediye Yönetimi ve Teşkilat Yapısı 

B.4.3.1- Belediye Yönetimi 

Belediye yönetiminin organları 5393 sayılı Belediye Kanununda; belediye meclisi, 

belediye encümeni ve belediye başkanı olarak sayılmıştır. Anayasanın 127’inci maddesi 

gereğince belediyelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların 

çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Görevleriyle ilgili bir suç 

nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu 

organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. 

B.4.3.2- Belediye Teşkilatı 

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve 

zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına 

uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre 

diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 

belediye meclisinin kararıyla olur. Belediyelerin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, 

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları 

İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından 

belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. 

 

             Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü 

yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

             Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro 

sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e 

kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 

200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde 

dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. 

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 

sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu 

oran yüzde kırk olarak uygulanır. 

 

C- BELEDİYELERİN MALİ YAPISI 

Belediyelerin gelir kaynakları ile harcamalarına ilişkin hususlar kanunlarla 

belirlenmiştir. Belediyelerin mali yönetimi yıllık olarak hazırlanan ve belediye meclisince 

kabul edilen bütçe kararnameleri çerçevesinde yürütülür ve uygulama sonuçlarının hesabı da 



yine belediye meclisine verilir. O nedenle belediye bütçeleri belediyelerin mali yönetiminde 

çok önemli bir yasal dayanaktır. 

Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayının birinci gününden 

önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe 

tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 

merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına 

bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce 

belediye meclisine sunar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek 

kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı 

değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. Belediye 

bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama 

yetkilisidir. 

Her yıl bütçesinin kesinhesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin 

bitiminden sonra Nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesinhesap, belediye meclisinin Mayıs 

ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesinhesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, 

bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 

Belediye bütçe ve muhasebe işlemleri 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 

yürütülür. 

C.1- Belediyenin Gelirleri 

Belediyelerin gelirleri Belediye Kanunun 59’ncu maddesinde sayılmıştır. Buna göre 

belediyenin gelirleri şunlardır: 

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. 

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. 

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler. 

e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 

karşılığı ücretler. 

f) Faiz ve ceza gelirleri. 

g) Bağışlar. 

h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. 

i) Diğer gelirler. 

Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde 

belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay 

kesilmez. 

Belediye gelirleri öz gelirler ve merkezi yönetimden alınan transfer gelirleri diye iki 

ana grupta toplanabilir. 

1- Öz Gelirler 

Belediyelerin öz gelirleri tahakkuk ve tahsilinde doğrudan yetkili oldukları ve tahsil 

ettikleri gelir kaynaklarıdır. Belediyenin öz gelirleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda sayılan gelirler ve paylar, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tahsil edilen 

emlak vergisi, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış veya başka bir surette 
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değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı 

sağlanacak gelirlerden oluşmaktadır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenen gelirleri de kendi içinde; 

vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücrete tabi işler ve diğer paylar olarak 

ayrılabilir. 

 

1.1. Vergiler 
Belediyenin tahakkuk tabanını belirleme, tahakkuk ve tahsiline yetkili olduğu vergiler 

şunlardır: 

a)   İlan ve Reklam Vergisi 

b)   Eğlence Vergisi ile 

c)   Çeşitli Vergiler: Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, 

Yangın Sigorta Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi. 

 

1.2. Harçlar 
Belediyenin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır: 

a)   İşgal Harcı 

b)   Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

c)   Kaynak Suları Harcı 

d)   Tellallık Harcı 

e)   Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 

f)   Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

g)   Bina İnşaat Harcı 

h)   Çeşitli Harçlar: Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri Açma İzni 

Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı. 

 

1.3. Harcamalara Katılma Payları 
Belediyenin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardır: 

a)   Yol Harcamalarına Katılma Payı 

b)   Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 

c)   Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 

 

1.4. Ücrete Tabi İşler 
Belediyeler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu 

yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye 

meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. 

 

1.5. Diğer Paylar 
a)   Müze Giriş Ücretleri Payı: Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar 

hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü 

müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i belediye payı olarak ayrılır. Belediye payı olarak ayrılan 

miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer, 

(Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir. Büyük Şehir 

Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75'i İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel 

nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır. 

 

            b)   Maden Payı: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden 



işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten 

yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır. Bu pay, Devlet hakkının 

Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye ödenir. 

2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Ödenekler 

a)   Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanundaki hükümlere 

göre her ay gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri üzerinden ayrılan yine aynı Kanundaki 

ölçütlere göre belediyelere dağıtılan paylardır. Söz konusu Kanuna göre il belediyeleri için 

her ay toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’i oranında 

büyükşehir dışındaki belediyelere ayrılır.  

Hesaplanan payın yüzde 80’lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı 

elişmişlik endeksine göre İller Bankası tarafından belediyelere dağıtılır. 

Gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma Bakanlığı tarafından 

tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde belediyeleri için bağlı 

bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik 

katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş 

gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba 

veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23’ü birinci 

gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba ve 

yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin 

nüfuslarına göre dağıtılır. 

 

b)   Denkleştirme Ödeneği: Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı 

toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak 

konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde 

dağıtılmak üzere, İller Bankası hesabına aktarır. Bu ödeneğin yüzde 60’ı, nüfusu 5.000’e 

kadar olan belediyelere, yüzde 40’ı ise nüfusu 5.001-9.999 arasında olan belediyelere eşit 

şekilde dağıtılır. 

 

C.2) Belediyenin Giderleri 
5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediyenin giderleri şunlardır: 

a)   Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler. 

b)   Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, 

ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 

c)   Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

d)   Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer 

gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

e)   Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi 

için yapılacak giderler. 

f)   Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili 

ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri. 

g)   Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. 

h)   Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri. 

i)   Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

j)   Dava takip ve icra giderleri. 
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k)   Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

l)   Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 

m)   Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte 

yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri. 

n)   Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

o)   Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması 

giderleri. 

p)   Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

r)   Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar. 

s)   İmar düzenleme giderleri. 

t)   Her türlü proje giderleri. 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan sonra merkezi düzeyde 

alınan politika kararları ile yerel düzeyde alınan politika kararlarının uyum içinde olması ve 

böylece hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde kamu idarelerinin ellerinde 

bulundurdukları mali kaynakları ulusal düzeyde belirlenen önceliklerle uyumlu hale 

getirilerek ulusal kalkınmanın bütünlük içinde yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yerel 

düzeyde Belediyemizin politika öncelikleri belirlenirken bunların ulusal politika öncelikleri 

ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir.  

Orta vadeli bir yaklaşımı yansıtan planlama ve bütçeleme sürecinde belediyeler 

açısından iki temel politika belgesi bu aşamada önem taşımaktadır. Bunlar yerel yönetimlere 

ilişkin politikaları içeren belgeler ile mali yönetim sürecini belirleyen Orta Vadeli Program ile 

Orta Vadeli Mali Plandır. Bu süreç aşağıdaki Şekil 2’de özetlenmiştir. 

II.A. Çanakkale Belediyesi’nin Temel Değerleri 

Belediyemizin temel değerleri katılımcı bir yöntemle belirlenmiş ve 2015-2019 

Stratejik Planımızda yer almıştır. Buna Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediye 

faaliyetlerini yürütürken esas alacağı temel değerler şunlardır: Çanakkale Belediyesi ve 

çalışanları:  

1- Katılımcıdır,  

2- Saydamdır,  

3- Hesap verir,  

4- Hizmet sunumunda samimi ve adildir,  

5- Planlı çalışır,  

6- Sorunlara çözüm olur,  

7- Vatandaşı ve memnuniyetini esas alır,  

8- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,  

9- Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,  

10- Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkar,  

 II. TEMEL POLİTİKA ÖNCELİKLERİ VE BELGELERİ: PLAN VE 
PROGRAMLAR 



Şekil 2: Türkiye’de Planlama ve Bütçeleme Süreci: Makro ve Kurumsal Düzey 

                                Makro Planlama Düzeyini Etkileyen Politika Metinleri 

                                    İç                                                                           Dış 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                         

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                   

II.B. Çanakkale Belediyesi’nin Vizyon ve Misyonu 
Çanakkale Belediyesi olarak vizyon ve misyon tanımlarımız katılımcı yöntemlerle 

belirlenmiş ve 2014-2019Stratejik Planımızda yer almıştır.  Vizyon ve misyon tanımı 

yapılırken kentimizin tarihi ve kültürel değerleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya 

dayalı yaşam kalitesinin yükseltilmesi; çevreye duyarlılık ve barışın sağlanmasına vurgu 

alınmıştır.  

 

Vizyon 

“Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde 

kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini 

ülke ortalamasının üstüne çıkarmış Çanakkale.” 

 

Misyon 

“Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet 

gereksinimlerini katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine 

getirmek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Düzeyde Stratejik Planlar (Beş Yıllık) 

Performans Programları (Yıllık,  3 yıllık perspektifte) 

Bütçe (Üç Yıllık) 

 Siyasal Parti Programları ve Seçim 
Beyannameleri  
 Hükümet Programları ve Hükümetlerin 
Politika Önceliklerini Gösteren Belgeler (Acil 
Eylem Planı gibi) 
  

 

 Ekonomik İstikrar Programları (IMF) 

 Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum 

 Uluslararası Taahhütler (DTÖ, WB gibi) 

 

 Kalkınma Planları (7 Yıllık) 

 Bölgesel Planlar (Orta ve uzun vadeli) 

 Sektör Planları (Orta ve uzun vadeli) 

 Orta Vadeli Program (OVP) ( 3 Yıllık) 

 Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) (3 Yıllık) 

Makro Planlama Düzeyi 

Makro Mali Politika                                                                                                                                          

Belgeleri 

 

Kurumsal Düzey 



27 

 

II.C. Çanakkale Belediyesi’nin Stratejik Amaç, Hedef ve Stratejileri 
Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri 2015-2019 Stratejik Planımızda 

belirlenmiştir.  Bunlar gelecek beş yıllık çalışmalarımızın temelini oluşturacaktır.  Buna göre 

göre belirlenen stratejik amaçlarımızın ve bunlara ulaşmak için öngörülen stratejiler aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

1. STRATEJİK AMAÇ: KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK  
 

Belediyemizin vizyonuna ulaşmak ve misyonumuzda belirlenen görevleri yerine 

getirebilmek güçlü insan kaynağı, bilgi ve kapasitenin arttırılması, iş süreçlerinin yeniden 

tanımlanması, birimlerin rol ve sorumluluklarının(görev tanımları) yeniden belirlenmesi ve 

yönetmelik ve birim yönergelerinin hazırlanması, bilgi/veri/raporlama sistemlerinin 

iyileştirilmesi, destek hizmetlerini ve mali yönetim sisteminin alt yapısının geliştirilerek 

Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sonuçlanmasını sağlamaktır. Tüm bunların 

yanında kent ve kentliyi ilgilendiren karar alma süreçlerinde halkımızın etkili ve etkin bir 

biçimde rol almasını kolaylaştıracak yöntemler geliştirerek katılımcı yerel demokrasiyi 

oluşturmak esastır.  

 

1.1. STRATEJİK HEDEF: Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini 

ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.  

1.1. STRATEJİLER:  

 Katılımcılığın güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ve halkçı belediyecilik anlayışının 

somutlaştırılmasını sağlayacak modeller geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

 Karar alma sürecine doğrudan katılım yöntemleri ile demokrasi anlayışının 

yaygınlaşması sağlanacaktır.  

 Karar alma süreçleri, açık ve saydam olarak yapılandırılacak ve paydaşların 

izlemesine açık olacaktır.  

 Katılım modelleri kapsayıcılık, müşterek sorun çözme ve yapıcı ilişkilere dayalı olarak 

geliştirilecektir.  

 Katılımcılık, saydamlık, vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olan 

yönetişim anlayışının etkinliğini ve etkililiğini arttırmak için bilişim teknolojilerinden 

yararlanılacaktır.  

 Kentimizin yaşam kalitesi yüksek, halkımızın huzurlu, mutlu ve geleceğinden 

kaygılanmadığı bir kent haline getirilmesi sağlanacaktır.  

 Karar alma ve proje hazırlık süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı, kadın erkek 

katılımını eşitleyici yöntemler geliştirilecektir.  

Belediye Meclisinin belediye tarafından hazırlanan düzenlemeler ile faaliyet ve 

projelerine ilişkin bilgilendirme süreçlerinde etkinlik sağlanacaktır. 

1.2. STRATEJİK HEDEF: Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.  

1.2. STRATEJİLER:  

 Belediyenin mali durumu analiz edilecektir.  

 Gelir kalemlerinde tahsilat tahakkuk oranları analiz edilecektir.  

 Tahsil tahakkuk oranı düşük olan gelir kalemlerinde gelirlerin arttırılması için 

çalışmalara başlanacaktır.  

 Harcamalar gözden geçirilerek tasarruf yapılabilecek alanlar belirlenecek ve tasarruf 

yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.  



 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılacak ve kiradaki varlıkların kira bedellerinin güncel 

piyasa şartlarına uyarlanması çalışmalarına başlanacak ve sonuçlandırılacaktır.  

 Kaynakların Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak tahsisi 

sağlanacaktır.  

 Bütçe hazırlık sürecinin etkin yönetilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.  

 İç kontrol uyum eylem planı gözden geçirilerek günün ihtiyaçları doğrultusunda 

yenilenecektir.  

 Gelir ve harcamaya ilişkin faaliyetlerde risk yönetimi oluşturularak potansiyel riskler 

azaltılacaktır.  

 

1.3. STRATEJİK HEDEF: İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve 

verimlilik arttırılacaktır.  

1.3. STRATEJİLER:  

 Belediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi 

biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkıları ve iş başarımlarının en üst düzeye 

çıkarılması sağlanacaktır.  

 Çalışma koşulları ve çalışma ortamlarının kalitesini yükselterek sağlıklı ve güvenli bir 

ortamda, çalışanların yaptıkları işten zevk almaları sağlanacaktır.  

 Çalışanların sosyal ve mali hakları konusunda sendikalarla ortak çalışmalar 

yürütülecektir.  

 Kurumsal iletişim ağının geliştirilmesine yönelik destekleyici etkinlikler 

düzenlenecektir.  

 Çalışanların profesyonel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, sürekli 

hizmet içi eğitim programları uygulanacaktır.  

 Belediyemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak amaç ve hedeflerini 

gerçekleştirmeyi sağlayacak insan kaynağının iyi yönetilmesi ile faaliyetler ve 

hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve etkililiği arttırılacaktır.  

 Yeni çalışanların işe alıştırılması, eğitilmesi, iş performansının iyileştirilmesine 

yönelik uyum programları düzenlenecektir.  

 Adil, ayrımcılığa yol açmayan, kolay ve ihtiyacı karşılayan işe başvuru yöntemleri 

geliştirilecektir.  

 Kariyer geliştirme ve liyakat sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

 Çalışanların birbirleri ile kaynaşmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler arttırılarak 

çalışma huzuru ve iş verimliliği arttırılacaktır.  

 

1.4. STRATEJİK HEDEF: Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde 

çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.  

1.4. STRATEJİLER:  

 Kullanılmakta olan bilişim sistemlerinin verimli ve güvenli olarak kullanılmasına 

yönelik genel ve özel tedbirler alınacaktır.  

 Belediye genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma 

yolunda bir araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma 

kabiliyetinin arttırılmasında bilgi teknolojileri etkin olarak kullanılacaktır.  

 Bilgi sistemlerinin ulaşılabilir, faydalı, zamanlı, doğru, tam ve güncel olmasına 

yönelik doğru bilgi üretimi için çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.  

 Belediyemiz birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma 

süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve 

memnuniyetin sağlanması için bilgi ve iletişim sistemleri günün ihtiyaçları 

doğrultusunda sürekli yapılandırılacaktır.  



29 

 

 Bilgi sistemlerinden alınan raporların amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile 

sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda oluşması sağlanacaktır.  

 Kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi veya dışı kaynaklardan elde 

edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi 

konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.  

 Bilgi bütünlüğünün korunması, yetkisiz erişimin engellenmesi, kullanılabilirliğin ve 

sistemin devamlılığı için bilgi güvenliği yönetimi sistemi yapılandırılacaktır.  

 Belediye genelinde kullanılan ekonomik ömrünü doldurmuş, günün ihtiyaçlarını 

karşılamayan sunucu, bilgisayar ve çevre birimleri alt yapısı belirlenen standartlar 

doğrultusunda yenilenecektir.  

 Sistemlerin etkin, etkili ve verimli çalışması için yazılım ve donanımdan kaynaklı 

arızaların giderilme süreleri kısaltılacaktır.  

 İhtiyaçlar ve düzenlemeler dâhilinde oluşan taleplerin karşılanmasında kurumsal 

yazılım geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir.  

 

1.5. STRATEJİK HEDEF: Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik 

kullanılması sağlanacaktır.  

1.5. STRATEJİLER:  

 Belediye taşınmazlarının tapu sicillerinin oluşturulması ve sürekli güncellenmesi 

sağlanacaktır.  

 Taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilerek muhasebeleştirilmesi doğru ve 

zamanında yapılacaktır.  

 Belediyeye ait taşınmazların kullanım amacı ve fonksiyonuna göre cins tahsisleri 

oluşturulacaktır.  

 Belediyeye ait taşınmazların etkin, etkili ve ekonomik yönetilmesine ilişkin önlemler 

alınacak, izleme ve değerlendirme yapısı oluşturulacaktır.  

 Fonksiyonu ve cinsi gereği kullanımı ekonomik olmayan taşınmazların kullanım ve 

ekonomikliğinin iyileştirmeleri yeniden yapılandırılacaktır.  

 Maddi duran varlıkların envanteri gözden geçirilerek güncellenecektir.  

 Maddi duran varlıkların güncel piyasa değerleri belirlenerek muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanması sağlanacaktır.  

 İhtiyaç fazlası maddi duran varlıkların tespit edilerek ekonomiye kazandırılmasına 

çalışılacaktır.  

 

1.6. STRATEJİK HEDEF: Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması 

sağlanacaktır.  

1.6. STRATEJİLER:  

 Belediyeye ait taşınır varlıklar envanterinin sürekli güncellenmesi sağlanacaktır.  

 Taşınır kayıt kontrol sistemi oluşturulacaktır.  

 Muhasebe Ambar Kayıt uygunluğu sağlanacaktır.  

 Taşınır envanteri yapılarak ömrünü tamamlayanların ve ihtiyaç fazlası taşınırların 

nasıl değerlendirileceğine karar verilerektir.  

 Bütün taşınırların muhasebeleştirilerek raporlanması sağlanacaktır.  

 

 

 



1.7. STRATEJİK HEDEF: Araç ve İş Makinası Parkının etkili, etkin ve ekonomik 

kullanımı sağlanacaktır.  

1.7. STRATEJİLER:  

 Araç ve iş makinalarının kullanım maliyetlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler 

alınacak ve etkin kullanımları sağlanacaktır.  

 Birimler arasında ihtiyaçlara bağlı olarak araç ve iş makinası dağılımı etkin bir şekilde 

yürütülecektir.  

 Araç ve iş makinalarının periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanacaktır.  

 Araç ve iş makinalarının atıl kalmaması için ücreti karşılığında kiralanması 

sağlanacaktır.  

 Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızaların önlenmesine yönelik tedbirler 

alınacaktır.  

 Araç ve iş makinalarının ekonomik ömür ve maliyet analizlerinin yapılarak yeni 

alımlar ve hurdaya ayırma işlemleri programlı şekilde yürütülecektir.  

 Araç ve iş makinalarının ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar 

belirlenecek, izleme ve değerlendirme sistemi yapılandırılacaktır.  

 

1.8. STRATEJİK HEDEF: Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir 

olması sağlanacaktır.  

1.8. STRATEJİLER:  

 Kentlinin doğru ve güvenilir kaynaktan bilgi edinmesi ve bilgiye kolay ulaşmasına 

yönelik bilişim alt yapısının sağlıklı çalışması sağlanacaktır.  

 Belediye ve kente ilişkin gelişmelerden, faaliyet, hizmet ve projelerden halkın 

zamanında haberdar olmasına ilişkin kitle iletişim araçları çeşitlendirilerek 

geliştirilecektir.  

 Kentin sosyo-ekonomik yapısı doğrultusunda uygun iletişim araçları belirlenecek ve 

kullanımı kolaylaştırılacaktır.  

 Belediye hizmet ve işlemlerin en az bürokrasi ile hızlı ve etkili bir şekilde 

sonuçlanması için gerekli önlemler alınarak yenilemeler yapılacaktır.  

 Vatandaş- Belediye arasındaki iletişimin kesintisiz ve zamanında sağlanması 

konusunda sıkıntılar belirlenerek çözüm yolları aranacaktır.  

 Kentlinin almak istediği hizmeti doğru zamanda doğru yerde verilmesini sağlayacak 

kurum içi raporlama sistemi oluşturulacaktır.  

 E-Belediye kullanım kolaylığı ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.  

 

1.9. STRATEJİK HEDEF: Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 

düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.  

1.9. STRATEJİLER:  

 Ulusal mevzuat kaynakları belirlenecektir.  

 Ulusal mevzuat izleme ve bilgilendirme görevlendirmeleri yapılacaktır.  

 Belediyemizi ilgilendiren yasal düzenlemelere ilişkin birimler arası sürekli 

bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.  

 Kurumsal mevzuat ihtiyacı tespit edilecektir.  

 İlgili birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanları kapsamında birim mevzuat 

taslaklarının gerekli idari süreçlerden geçirilerek uygulanabilir hale getirilmesi 

sağlanacaktır.  

 Kurum içi ve kurum dışı kullanıcıların teknoloji imkânları kullanılarak doğru bilgi ve 

belgeye erişiminin kolaylaştırılması için gerekli alt yapı oluşturulacaktır.  
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 Kurum içi yetki devri konuları analiz edilerek kararların zamanında ve etkin bir 

şekilde alınması sağlanacaktır.  

 Birimlerin rol ve sorumlulukları analiz edilerek görev çakışmaları ortadan 

kaldırılacaktır.  

 

1.10. STRATEJİK HEDEF: Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini 

yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.  

1.10. STRATEJİLER:  

 Belediyemiz hakkında olumlu bir imajın oluşması için çalışanlarımızın Belediyemizin 

ürettiği hizmet, faaliyet ve projeler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.  

 Çalışanların çalışma ortamından mutluluğunu ve iş yerinde geçirilen zamanın kaliteli 

bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.  

 Ortak çalışma ve öneri oluşturulması için ekip halinde çalışma anlayışının gelişmesi 

sağlanacaktır.  

 Güçlü kurumsal kimlik algısının güçlenmesi için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile 

ortak çalışmalar yapılacaktır.  

 Kurumsal kimlik algısının güçlendirilmesi için paydaşlarla birlikte yol haritası 

belirlenecek ve yol haritasına uygun olarak çalışmalar yürütülecektir.  

 

1.11. STRATEJİK HEDEF: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak 

yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi 

sağlanacaktır.  

1.11. STRATEJİLER:  

 Çalışanların, güvenli ve sağlıklı ortamlarında çalışmaları için gerekli tedbirler 

alınacaktır.  

 Kurum içinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılacak, 

farkındalık ve bilinç düzeyi geliştirilecektir.  

 Riskli durumların tespiti yapılacak, risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin önleyici 

tedbir alınacaktır.  

 Belediye bütününde İSG Eylem Planı ve izleme değerlendirme sistemi 

oluşturulacaktır.  

 

1.12. STRATEJİK HEDEF: Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme 

ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.  

1.12. STRATEJİLER:  

 Defin hizmetleri için gerekli temel malzeme destekleri, taşımacılık hizmeti, taziye 

yemeği ve ziyaretler gibi alanlarda ihtiyaç duyulan hizmetler sunulacaktır.  

 Defin işlemlerine ilişkin bürokratik iş ve işlemler en kısa zamanda tamamlanması için 

gerekli tedbirler alınacaktır.  

 Mezarlıkların bakım, temizlik ve yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürdürülecektir.  

 Veri üreten ve kullanan kurum ve kuruluşlar ile uyum ve eşgüdüm, etkin bir bilgi 

sistemi kullanılarak sağlanacaktır.  

 Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kaynakları verimli 

kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent makro formu desteklenecektir.  

 Konut ve arsa sunumu çeşitlendirilecek ve desteklenecektir.  



 Mekânsal planlama çalışmalarında yerleşme büyüklüklerine göre uygulanabilecek 

kapsamlı ulaşım sistemlerine ilişkin politika, program ve planların geliştirilmesi 

sağlanacaktır.  

 Kentsel mekânın planlanması ve tasarımında; kente ait tarihsel, doğal, kültürel doku 

ve öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, güçlendirip, 

yaşatan bir içerik ve program oluşturulması sağlanacaktır.  

 Kentin planlanmasında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, ekolojik 

dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre 

duyarlılığını dikkate alan yaklaşımlar benimsenecektir.  

 Vatandaşların mekânsal planlama sürecinin aşamalarına katılımı sağlanacaktır.  

 

2.2. STRATEJİK HEDEF: Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin 

tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.  

2.2. STRATEJİLER:  

 Arsa ve arazi düzenlemesi uygulamalarında dengeli ve adil dağıtım sağlanmasına özen 

gösterilecek, kentsel yenileme uygulamaları dâhil olmak üzere yeni uygulamaların 

geliştirilmesi sağlanacaktır.  

 Yapıların, insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, güvenli, kaliteli 

ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde inşa edilmesi ve bakımı sağlanacaktır.  

 Kentsel yenileme ve dönüşüme ilişkin plan ve projelerin bütüncül bir planlama 

anlayışıyla hazırlanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.  

 Kentsel yenileme plan ve projelerinin; katılımcı ve kamu-özel sektör işbirliklerine yer 

veren anlayışla kurgulanması ve dönüşüm sonrası koşulların izlenip denetlenmesi 

sağlanacaktır.  

 

2.3. STRATEJİK HEDEF: Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım 

alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak.  

2.3. STRATEJİLER:  

 Kent içi ulaşımda, yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımının kabul edilmiş tasarım ilkeleri 

doğrultusunda geliştirilmesi sağlanacaktır.  

 Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleşik 

yürütülmesi sağlanacaktır.  

 Kentsel altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu 

olarak yükseltilmesine yönelik yöntemler geliştirilecektir.  

 Yerleşmelerde açık ve yeşil alanların mekânsal planlar kapsamında sistem bütünlüğü 

içinde planlanması sağlanacaktır.  

 Kentsel hizmetlere özürlü, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan özel ihtiyaç grupları gibi 

toplumun dezavantajlı kesimlerinin erişilebilirliği sağlanacaktır.  

 Halkın ihtiyaçları, mekânsal gelişme olanakları kapsamında toplantı, nikah salonları, 

taziye evi, muhtarlık ve belediye hizmet noktaları gibi ortak kullanıma yönelik tasarım 

ve uygulama projeleri geliştirilecektir.  
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 Kent içi ulaşımda çevreye duyarlı, erişilebilirliği etkin kılacak, kentsel doku, doğal, 

tarihi ve kültürel varlıkları koruyan, yaya ve hareket kısıtlılığı bulunanları gözeten 

bütüncül yaklaşımla ulaşım alt yapı ve üst yapı düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.  

 Yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımını özendirici, arttırıcı tasarım ilkeleri belirlenecek 

ve uygulanacaktır.  

 Kentsel ulaşım planlarında ulaşılabilirlik, güvenlik, konfor, güvenilirlik, süreklilik, 

sürdürülebilirlik, maliyet ve etkinlik ilkeleri benimsenecek ve uygulanacaktır.  

 Kent merkezinde sokaklara uzun süreli park etmek suretiyle oluşan araç trafiğinin 

azaltılması için otopark kapasitesi arttırılacak ve buna uygun fiyatlandırma 

yapılacaktır.  

 Sinyalizasyon ve teknolojik yönlendirme sistemleri ile yollarda bekleme sürelerinin 

azaltılması, yol taşıma kapasitelerinin arttırılması sağlanacaktır.  

 Kent içi dolaşım üst yapıları afet ve acil durumlarda etkin kullanılacak şekilde 

yapılandırılacaktır.  

 Kent içi ulaşımda bilgi teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik uygulamalar 

gerçekleştirilecektir.  

 

2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve 

erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi 

arttırılacaktır. 

2.4. STRATEJİLER: 

 Kent ulaşım planı çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilerek 

hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

 Kent içi ulaşımda çevreye duyarlı, erişilebilirliği etkin kılacak, kentsel doku, doğal, 

tarihi ve kültürel varlıkları koruyan, yaya ve hareket kısıtlılığı bulunanları gözeten 

bütüncül yaklaşımla ulaşım alt yapı ve üst yapı düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.  

 Yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımını özendirici, arttırıcı tasarım ilkeleri belirlenecek 

ve uygulanacaktır.  

 Kentsel ulaşım planlarında ulaşılabilirlik, güvenlik, konfor, güvenilirlik, süreklilik, 

sürdürülebilirlik, maliyet ve etkinlik ilkeleri benimsenecek ve uygulanacaktır.   

 Kent merkezinde sokaklara uzun süreli park etmek suretiyle oluşan araç trafiğinin 

azaltılması için otopark kapasitesi arttırılacak ve buna uygun fiyatlandırma 

yapılacaktır.  

 Sinyalizasyon ve teknolojik yönlendirme sistemleri ile yollarda bekleme sürelerinin 

azaltılması, yol taşıma kapasitelerinin arttırılması sağlanacaktır.   

 Kent içi dolaşım üst yapıları afet ve acil durumlarda etkin kullanılacak şekilde 

yapılandırılacaktır.  

 Kent içi ulaşımda bilgi teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik uygulamalar 

gerçekleştirilecektir. 

 

2.5. STRATEJİK HEDEF: Kent içi “Toplu Taşıma Sistemi” yeniden yapılandırılarak, 

toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.  

2.5. STRATEJİLER:  

 Toplu taşıma sistemlerinde dezavantajlı ve erişilebilirlik kısıtı bulunanların yaşam 

kalitesini kolaylaştırmaya yönelik teknolojiler kullanılacaktır.  

 Toplu taşımanın özendirilerek, kent içi araç yoğunluğunun ve çevreye olumsuz 

etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.  



 Toplu taşıma sistemi denetimlerinin bilgi teknolojileri ile sürekli hale getirilmesi için 

gerekli alt yapı sağlanacaktır.  

 Toplu taşımaya yönelik toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi sivil toplum kuruluşları 

ile yapılacaktır.  

 Toplu taşıma üst yapı düzenlemelerinin güvenlik ve konfor sağlayacak şekilde 

yapılandırılacaktır.  

 Çevre dostu toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik 

yatırımlara öncelik verilecektir.  

 Toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi geliştirilecek, konforlu, güvenilir, temiz ve 

çekici hale getirilerek kullanıcı sayısı arttırılacaktır.  

 Toplu taşıma sistemleri yapılandırmasında yolcu sayısına göre az enerji tüketen, az 

çevre kirliliği yaratan ve kentin ulaşım alt yapısını verimli kullanma esasları 

uygulanacaktır.  

 Kent içi dolaşım ağının yükünü hafifletmek, alternatif ulaşım aksları yaratmak için 

deniz erişimini sağlayacak toplu taşıma sistemi kurulacaktır.  

 

2.6. STRATEJİK HEDEF: Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım 

çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.  

2.6. STRATEJİLER:  

 Açık ve yeşil alanların tasarım ve uygulamalarında yaş, engellilik, cinsiyet vb. özel 

durumlara uygun erişilebilirlik standartlarına uyulması sağlanacaktır.  

 Mevcut açık ve yeşil alanlarda standart ve yeni bitki türlerinin geliştirilmesinin 

katılımcı proje yönetimi anlayışı ile yapılacaktır.  

 Açık ve yeşil alanlarla ilgili olarak yeşil kütle, karbon yutak ve nefes alma noktaları, 

kentsel ısı odaları gibi unsurlar da göz önüne alınarak çeşitlendirilmesi ve 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 Yerleşim alanlarında mevcut yeşil alanların bakım ve yaşatma maliyetlerinin teknoloji 

ve yeni yöntemlerle düşürülmesine öncelik verilecektir.  

 Mevcut çocuk oyun alanlarının “yaş, cinsiyet ve engellilik” gibi özel durumlara göre 

düzenlenmesi sağlanacaktır.  

 Spor alanlarının yeşil alanlar içinde yaygınlaştırılmasına öncelik verilecektir.  

 Yeşil ve açık alanlarda kullanım kalitesini arttırmak ve nitelikli zaman geçirilmesi için 

meslek odaları, sivil toplum örgütleri, amatör spor kulüpleri ve üniversite ortaklığında 

sağlıklı yaşam programlarının düzenlenmesi sağlanacaktır.  

 Açık ve yeşil alanlarda evcil ve sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli alanlar 

oluşturularak hayvan sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağlanacaktır.  

 Kent merkezi ve mücavir alanlarda sahil kullanımını arttırmaya yönelik projelendirme 

çalışmaları yapılacaktır.  

 

2.7. STRATEJİK HEDEF: Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme 

suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve 

ekonomiklik sağlanacaktır.  

2.7. STRATEJİLER:  

 Kısıtlı su kaynağı ve giderek artan tüketim talebinin karşılanmasına yönelik toplumsal 

duyarlılığı ve farkındalığı geliştirmeye yönelik eğitsel çalışmaların yürütülmesine 

öncelik verilecektir.  

 Su kullanımda toplumsal bilinç arttırılarak Kente verilen suyun gereksiz kullanımı 

önlenecektir.  
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 Su yönetiminde kısa dönemli çözümler yerine uzun vadeli çözümlere öncelik 

verilecektir.  

 Musluk suyu temininde standartlara uygun ve çevreye duyarlı ekonomik yöntemlerin 

geliştirilmesi sağlanacaktır.  

 Kent bütününde güvenli içme suyuna erişimi sağlayacak kentsel altyapı üretimlerinin 

günün teknolojik imkânları ile sağlanmasına öncelik verilecektir.  

 Kent genelinde alt yapı tesislerinden ve bilinçsiz tüketimden kaynaklanan kayıp 

kaçakların ölçümlenmesi, izlenmesi ve giderilmesine yönelik alt ve üst yapı 

üretimlerinin yapılması sağlanacaktır.  

 Kent merkezinin su ihtiyacına yönelik alternatif kaynaklar üniversite ortaklığında 

araştırılacaktır.  

 

2.8. STRATEJİK HEDEF: Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak 

tedbirlerle azaltılacaktır.  

2.8. STRATEJİLER:  

 Kent genelinde, gri su ( evsel su atıkları, yağmur suyu, tarım vb. ) toplama ve yeniden 

değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine öncelik verilecektir.  

 Yeni kentsel gelişme bölgelerinde yağmursuyu depolama ve kullanımının 

yaygınlaştırılmasına yönelik standartların belirlenmesi, toplumsal duyarlılığın 

oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.  

 Atık suların toplanması ve bertafına ilişkin günün teknolojik imkânları kullanılarak 

gerekli tesisler kurulacaktır.  

 Atık su alt yapı tesislerinin bilgi teknolojileri ile sayısallaştırılması ve toplanan veriye 

erişilebilirlik sağlanacaktır.  

 Atık suyun dönüştürülmesinde ekonomik ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi 

kriterlerine özen gösterilecektir.  

 

2.9. STRATEJİK HEDEF: Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde 

toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.  

2.9. STRATEJİLER:  

 Katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek amacıyla geliştirilen 

yöntemler kontrollü ve esnek olarak sürdürülecektir.  

 Atıkların az üretilmesi, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması konularında 

toplumsal bilinçlendirme ve duyarlılık sağlanacak, entegre bertaraf ve geri kazanım 

yöntemleri geliştirilecektir.  

 Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilirliğin sağlandığı yeni model tasarımları yapılacaktır.  

 Atıkların ayrı biriktirilip ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmasına yönelik 

kampanyalar sivil toplum örgütleri aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır.  

 Katı atıktan enerji üretimine ilişkin yatırımlar geliştirilecektir.  

 Çevre bilinci yaratan ve çevreyi korumayı hedefleyen yatırımlara ilişkin ulusal ve 

uluslararası teşviklerden yararlanma imkânları araştırılacaktır.  

 Atık Yönetiminde tüm paydaşların bir arada çalışarak sorunlara ortak akılla çözüm 

bulunmasına öncelik verilecektir.  

 Kullanım ömrünü tamamlayan elektrik ve elektronik eşyaların bertarafında çevre ve 

insan sağlığının korunması amacıyla yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım 

yöntem ve hedeflerine ilişkin uygulamaların başlatılmasına öncülük edilecektir.  



 Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde 

öncelikle kaynakta azaltılması, geri kazanılarak değerlendirilmesi ve bertaraf 

edilmesine ilişkin “Yönetim Planları” hazırlanarak kente yeni bir ekonomik değer 

kazandırılacaktır  

 Tıbbi atıkların yönetiminde (toplama, taşınma, bertarafı) örnek model oluşturulmaya 

devam edilecektir.  

 Sivrisinek ve karasinekle mücadelede yeterli etkinlik sağlanacaktır.  

 

2.10. STRATEJİK HEDEF: Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve 

gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.  

2.10. STRATEJİLER:  

 Evsel enerji tüketimi ve ulaşımda dâhil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından 

ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarına yönelik karbon ayak izinin oluşturulmasına 

çalışılacaktır.  

 Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, 

üniversite ve özel sektör temsilcileri ortaklığında farkındalık ve bilinç kazandırma 

çalışmaları başlatılacaktır.  

 Gürültü haritalarının hazırlanması sürecinde ilgili paydaşların katılımı ile çalışma 

grubu oluşturulacaktır.  

 

 

2.11. STRATEJİK HEDEF: Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca 

yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve 

projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.  

2.11. STRATEJİLER:  

 Hızla artan enerji taleplerinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımını arttırmaya yönelik proje uygulamaları desteklenecektir.  

 Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

 Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile 

karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları teşvik 

edilecektir.  

 Kentsel enerji ihtiyaçları ve tüketimine yönelik araştırmalar üniversite aracılığı ile 

geliştirilecektir.  

 Enerji tasarrufuna ilişkin bilinç ve duyarlılık arttırılacaktır.  

 Belediyenin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları aracılığı ile 

karşılanmasına yönelik projeler geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

 

2.12. STRATEJİK HEDEF: Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü 

durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.  

2.12. STRATEJİLER:  

 Afet ve acil durumlarda dayanıklı ve kesintisiz hizmet verebilecek fiziki ve teknik alt 

yapı çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi sağlanacaktır.  

 Afet ve acil durumlara ilişkin toplumsal bilgilendirme çalışmaları arttırılacaktır.  

 Afet, yangın ve acil durumlara müdahale ve yönetme konusunda mesleki ve kişisel 

becerileri geliştirilmiş ekiplerin kurulması sağlanacaktır.  

 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı görev yönergesinin 

hazırlanması ve çalışmaları başlatılacaktır.  

 Yıllık yangın güvenliği denetim programları ve denetim raporları hazırlanacaktır.  
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 “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” uygulamalarına yönelik 

ilgili meslek odaları ile ortak eğitsel ve farkındalık programları düzenlenecektir.  

 Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle Gönüllü İtfaiyecilik çalışmaları yürütülecektir.  

 Afet, yangın ve olağanüstü durumlar ve sonrasına yönelik eğitimler yapılacaktır.  

 Yangına hızlı müdahale imkânını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesine 

çalışılacaktır.  

 Yangın riski öncelik alanları belirlenerek buralarda kalıcı ve geçici itfaiye istasyonları 

kurulacaktır.  

 İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurların tespiti ve önlenmesine 

ilişkin araştırma çalışmaları arttırılacaktır.  

 

2.13. STRATEJİK HEDEF: Yat Limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi 

arttırılacaktır.  

2.13. STRATEJİLER:  

 Mevcut Yat limanı kullanım kapasitesinin arttırılmasına yönelik projelendirme 

çalışmaları yapılacaktır.  

 Yat limanının iyileştirilerek hizmet kalitesinin artması sağlanacaktır.  

 Balıkçı barınağı inşa edilerek balıkçılara güvenli ve korunaklı bir alan yaratılacaktır.  

 

3. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK 

OLMAK  

 

Kentimizde yoksulluk ve yoksunlukların ortadan kalkması ya da etkilerinin en aza 

indirilmesi için toplumda özellikle güçsüz olan çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilerin 

korunmasına yönelik insan odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması, Bireyin eş-dost 

çevresine, toplumsal ve kültürel yaşama katılımı ve kamu hizmetlerinden daha fazla 

yararlanabilmesi için kişisel gelişim ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik yaşam boyu 

öğrenme çalışmalarının arttırılması,  

 

Kentimizde yoksullara gerekli yardımların sağlanması, gelecekte kendi hayatlarını 

sürdürebilmeleri için meslek sahibi olmalarının sağlanması, maddi durumu iyi olmayan 

ailelerin çocuklarının eğitimine destek olunması, halkımızın kendi arasındaki sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini desteklenmesi vb. faaliyetler suretiyle kentimizde 

yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamak Belediyemizin öncelikli amacıdır.  

 

3.1. STRATEJİK HEDEF: Üniversite- Belediye ve Kent ilişkisi yerel kalkınmayı 

destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.  

3.1. STRATEJİLER:  

 Yerel karar alma ve uygulama süreçlerine birebir katkı sağlayacak ortak çalışma 

koşulları yaratılacak ve işbirliği protokolleri oluşturulacaktır.  

 Üniversitenin sahip olduğu bilgi birikimi ve kaynaklardan, kentimizin gelişimi adına 

yerel yönetim uygulamaları ile Kentimizin gelişiminde yararlanılacaktır.  

 Sosyal Sorumluluk Projeleri ile üniversite öğrencilerinin Kent aidiyetinin 

geliştirilmesine destek olunacaktır.  

 Üniversite öğrencilerinin kendilerini ve toplumu ilgilendiren konularda çalışmalara 

katılma ve karar alma süreçlerinde etkin olarak bulunmalarını kolaylaştıracak 

yöntemler geliştirilecektir.  



 Üniversite öğrencilerine yönelik kenti ve bölgemizi tanıtıcı etkinlikler 

düzenlenecektir.  

 Öğretim üyeleri, öğrenciler, belediye birimleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 

çalışma grupları oluşturularak ortak proje üretilmesi desteklenecektir.  

 Üniversite akademisyenleri ve öğrencileri ile çalışma ve proje ortaklıkları 

kurulacaktır.  

 Öğrencilerin yaşam ve eğitimlerinin nitelikli olması için çaba harcanarak sağlıklı, 

verimli mesleki yönlendirmeleri de sağlanacaktır.  

 Kurum bünyesinde açılacak gençlik ve üniversite birimi aracılığı ile öğrencilerle 

birebir temasta bulunarak iletişim imkânları geliştirilecektir.  

 Yürütülecek ortak çalışmalarla öğrenciler için nitelikli staj ve uygulama programları 

hazırlanacaktır.  

 

3.2. STRATEJİK HEDEF: Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve 

organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.  

3.2. STRATEJİLER:  

 Kent içi turizmin çeşitlendirilmesine yönelik tüm paydaşların etkin katılımı ile 

çalışmalar yürütülecektir.  

 Kent içi turizmin gelişmesini sağlayacak ve turistlerin konaklama sürelerini uzatıcı 

mekânsal düzenlemelere öncelik verilecektir.  

 Kente ait değerlerin görünür olmasına ilişkin tanıtım çalışmaları yapılarak özendirici 

organizasyonlara destek verilecektir.  

 Ulusal ve uluslararası tanıtım ve görünürlük çalışmaları arttırılacaktır.  

 Kente ait ulaşılabilir tesisler ve hizmet noktalarını içerir kent rehberi uygulaması ilgili 

paydaşlarla geliştirilecektir.  

 Sosyal medya, yazılı ve görsel iletişim araçları kullanılarak kentin bilinirliği 

arttırılacaktır.  

 Kent içi yönlendirmeler yerli ve yabancı turistlerin dolaşımlarını kolaylaştırıcı şekilde 

düzenlenecektir.  

 Yerli ve yabancı turistlerin kentteki geceleme sayısını arttıracak sosyal ve kültürel 

faaliyet alanları oluşturulacaktır.  

 Alternatif turizm çeşitlerinin (deniz sporları, motocross, kongre) geliştirilmesine 

yönelik, tüm aktörlerin katılımı ile planlama yapılması sağlanacaktır.  

 Kardeş Kent ilişkileri kentin sosyo-ekonomik kalkınmasına destek verecek şekilde 

sürdürülecektir.  

 

3.3. STRATEJİK HEDEF: Esnaf Odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet 

sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. konularda gelişimine katkı 

sağlanacaktır.  

3.3. STRATEJİLER:  

 Her ay düzenli olarak esnafın değişen ve gelişen yasal düzenlemeler, hizmet kalitesi, 

belediye hizmetleri, kentin geleceği vb. güncel konularda bilgilendirilmelerini 

sağlayacak değerlendirme toplantıları düzenlenecektir.  

 Esnaf odaları, İŞKUR ortaklığında nitelikli iş gücüne ulaşım ve erişimi kolaylaştıracak 

bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.  

 Yerel esnafın hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

 Yerel esnafın ulusal ve uluslararası iş geliştirme projelerine katılımın arttırılmasına 

yönelik proje yazma ve uygulama eğitimleri düzenlenecektir.  
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 İş yeri açma ve işçi çalıştırma alanlarında esnaf odalarıyla birlikte bilgilendirme 

çalışılmaları yapılacaktır.  

 Kayıt dışı iş yeri oluşumlarını engellemek amacıyla esnaf odaları ile denetim sistemi 

yapılandırılacaktır.  

 

3.4. STRATEJİK HEDEF: Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel 

gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları 

uygulanacaktır.  

3.4. STRATEJİLER:  

 Kentimiz ve bölgemizin ihtiyaç ve potansiyeli göz önünde bulundurularak, özellikle 

yoksullara ve kadınlara yönelik mesleki eğitim, beceri kazandırma programları 

uygulanacak ve sürdürülebilir kılınacaktır.  

 Mahalle ölçeğinde Sosyal Yaşam Evleri aracılığı ile nitelikli istihdam imkânlarının 

sağlanmasına yönelik programlar geliştirilecektir.  

 Kadınların sosyo-ekonomik hayata daha fazla katılımını desteklemek üzere, kadın 

örgütleriyle ortak çalışma olanakları yaratılarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin 

geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

 Kadın, genç ve engellilere yönelik iş danışmanlık desteği verilecektir.  

 Ev eksenli çalışan kadınların birbirleri ile dayanışma içinde hareket etmesi, 

tasarım/ürün geliştirme ve bu ürünlerin satış ve pazarlama olanaklarının arttırılması 

için destek sağlanacaktır.  

 Engelli kentlilerimizin sosyo-ekonomik hayata katılımını destekleyecek uygulama ve 

hizmetler ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğiyle geliştirilecektir.  

 

 İşsizlik ve etkilerini azaltılmasına yönelik, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve 

özel sektör iş birliği ile iş gücünün geliştirilmesine yönelik destek faaliyetleri 

yürütülecektir.  

 Doğum ve göç gibi olayların birey ve toplum üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerini 

aza indirecek, önleyecek çalışmalar yürütülecektir.  

 

3.5. STRATEJİK HEDEF: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak 

sürdürülecektir.  

3.5. STRATEJİLER:  

 Yaşam içinde bireyi daha aktif ve mutlu hale getirme programları olarak da 

niteleyebileceğimiz sosyal yardım programları ile kentin dayanışma değeri öne 

çıkarılacaktır.  

 Yerel hizmetlerin planlanması, kullanımı ve değerlendirilmesinde yoksun ve 

yoksulluk durumunda bulunan kentlilerin aktif olarak yer almalarına yönelik katılımcı 

modeller geliştirilecektir.  

 Sosyal donatı alanları ve hizmet noktalarının dezavantajlı grupların gereksinimi 

doğrultusunda yapılandırılması sağlanacak ve erişilebilirliği arttırılacaktır.  

 Mahalle Sosyal Yaşam Evleri ile mahalle sakinlerinin iletişimi güçlendirilecek, kişisel 

gelişimlerine katkı sağlanacaktır.  

 Yoksulluk ve yoksunluğun yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkilerini giderici 

programlar insanlık onurunu koruyarak geliştirilecektir.  

 Kentlilik bilincinin geliştirilmesi için uygun ortamlarda her hedef gruba özel 

kampanya ve programlar uygulanacaktır.  



 Çocuk bakım evleri yaygınlaştırılacaktır.  

 Kent genelinde sosyal yardım ve destek programı yürütücüsü ilgili tüm paydaşların 

koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı 

sağlanacaktır.  

 Engelli bireyler ve aileleri için kişisel gelişim, istihdam edilebilirlik ve rehberlik 

hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.  

 Vatandaşların kendi aralarındaki dayanışma faaliyetlerine destek olunacaktır.  

 

3.6. STRATEJİK HEDEF: Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor 

etkinlileri yaygınlaştırılacaktır.  

3.6. STRATEJİLER:  

 Mevcut ve yeni geliştirilecek spor dallarında ulusal ve uluslararası spor 

organizasyonları arttırılacaktır.  

 Kentin doğal değerleri su ve rüzgâr spor dallarının geliştirilmesine yönelik mekânsal 

düzenlemelere katkı sağlanacak, diğer paydaşların faaliyetleri desteklenecektir.  

 Kentin açık ve yeşil alanlarında üniversite ve amatör spor kulüpleri ortaklığında spor 

alanları oluşturulacak, konunun uzmanları ile bilinçli spor yapma desteklenecektir.  

 Kentte bulunan amatör spor kulüplerinin tesis ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik ortak projeler geliştirilecektir.  

 Kış mevsiminde çocukların spor ve kültürel faaliyet ve etkinliklere katılımını 

arttıracak mekânsal düzenlemeler yapılacaktır.  

 Sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine yönelik beslenme, temel sağlık, kötü 

alışkanlıklar, spor vb. alanlarda bilgilendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.  

 Toplumsal cinsiyet, engellilik, yoksulluk gibi durumda bulunan vatandaşların spora 

erişimlerini kolaylaştıracak uygulamalar arttırılacaktır.  

 

3.7. STRATEJİK HEDEF: Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek 

programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz 

etkileri azaltılacaktır.  

3.7. STRATEJİLER:  

 İhtiyaçlar doğrultusunda destekleyici eğitim programları düzenlenecektir.  

 Mevcut eğitim sistemi içinde dezavantajlı öğrenci ve aileleri desteklenecektir.  

 Belediye, özel sektör, kamu ve üniversite ortaklığında özellikle çocuk ve gençlerin 

ihtiyaçları doğrultusunda tamamlayıcı öğretim programları mahalle ölçeğinde 

yaygınlaştırılacaktır.  

 Okulların fiziki ve lojistik ihtiyaçları imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır.  

 

3.8. STRATEJİK HEDEF: Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk 

duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişin toplumsal 

duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.  

3.8. STRATEJİLER:  

 Halkın sağlıklı yaşam kalitesini bozan unsurlara ilişkin tespit, önleyici ve denetleyici 

yapılar oluşturulacaktır.  

 Önlenebilir hastalıklara ilişkin toplumsal bilinçlendirme çalışmaları 

yaygınlaştırılacaktır.  

 Koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin, ilgili paydaşların ortaklığında, bilinçlendirme 

çalışmaları arttırılacaktır.  
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3.9. STRATEJİK HEDEF: Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 

ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.  

3.9. STRATEJİLER:  

 Mevcut ve yeni kurulan tesislerin yasal düzenlemelere ve önceden belirlenen 

standartlarda uygun olarak açılması ve çalışması sağlanacaktır.  

 Sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurumları ve üniversite ortaklığında sağlıklı gıda 

üretimi ve tüketimine ilişkin izleme ve kontrol sistemi yapılandırılacaktır.  

 Sebze halinde satılan her türlü sebze ve meyvenin cins miktar ve fiyat bilgileri her gün 

belediye web sayfasında yayımlanacaktır.  

 Çanakkale'de bulunan üretici kooperatif ve birlik yönetimleriyle işbirliği yapılarak 

sağlıklı ve güvenli tarım üretimi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.  

 Kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartlara uygun güvenli 

et ve et ürünlerinin üretimi ve halka ulaştırılmasında gerekli tesislerin oluşturulması ve 

denetim sistemlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.  

 Taze ve işlenmiş su ürünlerinin hijyenik ortamda, güvenli ve denetimli şekilde satışını 

sağlayacak mekânsal düzenleme ve işletme modelleri geliştirilecektir.  

 Denetim ekipleri oluşturularak hal dışı kayıtsız ürün dağıtımı engellenecektir.  

 Perakende satış noktalarında denetimler yapılarak satılan ürünlerin üretim yeri, üretim 

zamanı ve üretim şekline yönelik bilgiler içeren künyesi bulunan ürünlerin satılması 

sağlanacaktır.  

 

3.10. STRATEJİK HEDEF: Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven 

içinde hissetmesini sağlayacak şekilde Zabıta Hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve 

etkinliği arttırılacaktır.  

3.10. STRATEJİLER:  

 Kentlinin zabıta görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olması 

sağlanacaktır.  

 Zabıta Hizmetlerinin etkinlik ve etkililiğini arttırmaya yönelik ilgili Kamu Kurumları, 

Meslek Odaları, uzman kişiler ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte ortak eğitim 

çalışmaları yapılacaktır.  

 Denetim standartlarının meslek odaları ve ilgili kamu kurumlarınca yazılı olarak 

belirlenmesi ve gerekli kurumsal ortaklıların kurulması için çalışmalar yürütülecektir.  

 Kalite standartları ve sağlık koşullarına uygun satışların yapılmasına yönelik sistemler 

yapılandırılacaktır.  

 Pazar yerlerinin teknik ve teknolojik alt yapılarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.  

 

3.11. STRATEJİK HEDEF: Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve 

farkındalık arttırılacaktır.  

3.11. STRATEJİLER:  

 İlgili sivil toplum kuruluşları ile sokak hayvanlarının korunması konusunda projeler 

oluşturulacaktır.  

 Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için belirlenen noktalara temiz su ve 

mama üniteleri kurulacaktır.  

 Sokak hayvanlarından kaynaklanan sağlık ve saldırı tehditlerinin azaltılmasına yönelik 

gerekli tedbirler alınacak ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.  

 Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi sağlanacaktır.  



 Vatandaşların besledikleri hayvanları kontrolsüz bir şekilde sokaklara bırakmaması 

konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.  

 Hayvanların yaşamsal koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.  

 

4. STRATEJİK AMAÇ: KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE 

AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE 

BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.  
 

Kent halkımızın, özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşma imkanı sınırlı olan 

vatandaşlarımızın konser, festival, tiyatro gibi faaliyetlere katılma fırsatı sağlamak, halkımızın 

ilgi duyduğu her türlü sanatsal faaliyetlerle buluşturulması, halkımızın bir araya gelerek yerel 

değerlerimizi birbiriyle paylaşacak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak sosyal 

faaliyetlerle Kentimizde farklılık yaratmak ve yaşam kalitesinin artmasına destek olmak temel 

görevlerimizdendir.  

 

4.1. STRATEJİK HEDEF: Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini 

arttıracak çalışmalar yürütülecektir.  

4.1. STRATEJİLER:  

 Kentlinin talepleri doğrultusunda müzik, sergi, sinema, tiyatro, edebiyat gibi her türlü 

sanatsal faaliyete erişimini kolaylaştıracak programlar yaygınlaştırılacaktır.  

 Kentlinin sanatla buluşması için sanat mekânları oluşturulacaktır.  

 Kentte yaşayan çocuk, genç, yaşlı gibi hedef gruplarına özel aktif ve izleyici nitelikte 

sanat çalışmaları yapılmasına yönelik destekler arttırılacaktır.  

 Kültür sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortak 

sanat etkinlikleri düzenlenecektir.  

 Halkımızın kentte yürütülen kültür ve sanat faaliyetlerinden zamanında haberdar 

olmalarını sağlayacak iletişim araçları geliştirilecektir.  

 Yerel sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi, ulusal ve evrensel kültürle işbirliğinin 

sağlanması amacıyla işbirliği uygulamaları arttırılacaktır.  

 Sosyal Yaşam Evleri, parklar ve diğer sosyal donatı alanlarında sanat etkinlikleri 

düzenlenecektir.  

 

4.2. STRATEJİK HEDEF: Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, 

yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.  

4.2. STRATEJİLER:  

 Halkımızın ve özellikle yeni kuşakların var olan yerel değerleri bilmesi, benimsemesi 

ve koruması için gerekli toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

arttırılacaktır.  

 Kentin, dinsel, etnik, siyasi, ideolojik, ekonomik ve sosyal sınıfsal özellikleri esas 

alınarak kent genelinde var olan özgürlük ve barış ortamının sürdürülmesi için çaba 

gösterilecektir.  

 Kent yaşamına aktif katılımı sağlayacak gönüllülük çalışmaları özendirilerek gönüllü 

sayısı arttırılacaktır.  

 Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel değerlerin envanteri tüm ilgili paydaşların 

katılımı ile hazırlanacaktır.  

 Kent aidiyetinin oluşmasında özellikle kente yeni gelenlerin uyumunu kolaylaştırmak 

için kentin çevre, tarihi ve kültürel, sosyal yapı gibi alanlarında farkındalığı arttırılacak 

faaliyetler yürütülecektir.  
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 Kent kültürü farkındalığını yaratmaya yönelik özellikle spor, eğitim ve sanatsal 

faaliyetler araç olarak kullanılacaktır.  

 Çağdaş müzecilik anlayışı ile kentsel değerlerin müzelerde toplanması sağlanarak 

kentsel değerlerin hafızalarda tutularak unutulması önlenecektir.  

 Doğal ve tarihi değerler ile somut olmayan kültür mirasımızın ortaya çıkarılması ve 

korunması için ortaklıklar oluşturulacak ve çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.  

 Çocuk ve gençlere bölgemiz ve kentimizin kültürel ve doğal miraslarına ilişkin bilgiler 

veren, kentlilik bilinci, sahiplilik, katılım kültürü ve kent kimliği konularında 

bilgilendirme çalışmaları arttırılacaktır.  

 Kültür ve sanatın tüm kentliler tarafından erişilebilir olması, katılımcı ve demokratik 

karar alma yöntemleri geliştirilecektir.  

 Tarihsel, kültürel yapı mirası ve birikimlerin korunması ve yaşatılmasına yönelik 

düzenleme ve yeni fonksiyon kazandırma projeleri arttırılacaktır.  

 Kentin tarihi, sosyal ve kültürel yapısının korunması ve sürdürülmesi, sağlanacaktır.  

 Üniversite, STK, öğrenci toplulukları gibi kent dinamikleri ile birlikte, tarih, sanat, dil, 

din, mezhep, folklor, somut ve somut olmayan miras ve benzeri konularda yayınlar 

yapılarak kentin temel eserleri oluşturulacaktır.  

 Kent kültürü ürünlerinin derlenmesi, dokümantasyonu, korunması; mekân ve içerikleri 

oluşturarak bilimsel yöntemlerle yapılacak, kalıcılığı sağlanacaktır. Kardeş şehir gibi 

birlikteliklerle ulusal ve evrensel kültürle de birleştirilecektir.  

 

III.A. İç Kontrol: Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması 

III.A. 1. Genel Çerçeve 

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

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’nci 

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

Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” 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.   

III.A. 2. İç Kontrolün Tanımı 

III.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 

III. İÇ KONTROL EYLEM PLANI: GELECEĞİ PLANLAMAK 



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.  

III.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 

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. 

 

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

ulaşmak için yaptığı tüm faaliyet ve işlemleri kapsamaktadır. Bunlar sadece mali işlemler 

değildir. Bu kapsamda bir kuruluşun kendi iç bünyesinde uygulanmakta olan mali veya mali 

olmayan kontroller bütünü iç kontrolü meydana getirmektedir.  

http://www.bumko.gov.tr/kontrol/yonlendir.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1E095E577053A96B
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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 

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.  

III.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’ncü 

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, COSO4 modelinde belirtilen ve Avrupa 

Komisyonu tarafından sıralanan iç kontrol amaçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

                                                      

4 Control of Sponsoring Organizations of Treadway Commission Treadway Komisyonu olarak bilinen Sahte Mali 
Raporlama Ulusal Komisyonu, 1985 yılında kurulmuştur. Treadway Komisyonunun en önemli hedefi; sahte mali 
raporların nedenlerini belirlemek ve meydana gelme olasılığını azaltmaktır. Komisyonunun himayesinde iç 
kontrol literatürünün yeniden gözden geçirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuş, sponsor kurumların iç 
kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirleyen bir 



Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan 

bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir. 

 

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, 

 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.  

 

III.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.  

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. 

                                                                                                                                                                      

projeyi üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “İç 
Kontrol Bütünleşik Çerçeve” raporunu 1992’de yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak 
bilinmektedir. 
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III.A. 5. İç Kontrolün Temel İlkeleri 

III.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. 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.  

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.  

III.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 kuruluşun 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, değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmak suretiyle yerine 

getirirler. 

III.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. 

III.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. 

III.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 

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

III.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. 

III.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. 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. 

III.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. 

III.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 uygulamalarının değerlendirilmesine katkı sağlar. 

III.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. 

III.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 “7.1. 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.  

III.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; 

III.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.  

III.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 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.  
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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 

sorumluluğu artıracak şekilde sınıflandırılmalıdır.  

d-Denetimin ve istatistiki veri yayımlamanın bağımsız olması, 

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

tarafından denetlenmelidir.  



III.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. Bürokratların parlamentoya 

karşı sorumluluğu olmadığından bu sorumluluk hükümetleri temsil eden bakanlara aittir.  

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.  

 

Bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali 

hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin hesap verme sorumluluğu “7.2. İç 

Kontrole İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar” başlıklı bölümde açıklanacağı için burada 

sadece kamu kaynağının elde edilmesinde görevli olanların hesap verme sorumluluğuna 

değinilmiştir.  

III.A. 7.4. Ekonomiklik 

Ekonomiklik; bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için 

kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmedir.  

III.A. 7.5. Etkinlik 

Etkinlik; kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını maksimize 

etmektir.  
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III.A. 7.6. Etkililik 

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

ulaşma derecesi ve yerindeliğini ifade eder.  

III.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. 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 olmak üzere ülkemizde uygulamaya konulan iç kontrolün unsurları ve 

genel koşulları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.  

III.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.  

 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. 

III.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. 

Özetle, risk değerlendirmesi, kurumsal amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi, 

etkilerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi şeklinde tezahür eder. 

III.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. 
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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. 

III.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.  

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 işlem 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.  

III.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.  

III.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 Gazetede yayımlanmıştır. 

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

sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 12.07.2006 tarih 

26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, www.bumko.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

III.A. 10. İç Kontrol Sisteminde Sorumluluk Alanları 

 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.  

5018 sayılı yasa uyarınca; Belediyemiz 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. 

 

http://www.bumko.gov.tr/
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Şekil 3: İç Kontrol Standartları Şeması 
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III.B. Çanakkale Belediyesi İç Kontrol 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. 

 

Nitekim Çanakkale Belediyesi yönetimi, bu yaklaşımdan hareketle, iç kontrole yönelik 

politika önceliğini 2015-2019 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planında ortaya 

koymuştur. Planın kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik stratejik amacın hedefleri 

arasında iç kontrol sisteminin kurulması da yer almaktadır. 

 

III.C. Çanakkale Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı 

İç kontrol uyum eylem planında 18 standart ve 79 genel şart bulunmaktadır. Belirlenen 

standart ve genel şartlar karşısında Belediyemizin mevcut durumu değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda yapılan oluşturulan çalışma grubu Belediyemizin mevcut durumunu analiz etmiş, 

olmayan veya eksik olan hususlar değerlendirilerek alınması gereken tedbirlere yönelik olarak 

eylemler bunların tamamlanma süreleri değerlendirilerek Eylem Planına işlenmiştir. İç 

kontrol eylem planına ilişkin standart ve genel şartlara yönelik olarak öngörülen 

eylemlerdevam eden bölümdeki tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

 



 

 

Tablo 5: İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ 
STANDART 

KODU 
STANDART ADI 

GENEL 

ŞART 

SAYISI 

BELİRLENEN 

EYLEM 

SAYISI 

İÇ KONTROL 

BİLEŞENLERİ 

İÇİNDEKİ % ORANI 

KONTROL ORTAMI 

1 Etik değerler ve dürüstlük 6 17 

0,4844  
2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 7 4 

3 Personelin yeterliliği ve performansı 8 8 

4 Yetki devri 5 2 

RİSK DEĞERLENDİRME 
5 Planlama ve programlama 6 1 

0,0937  
6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 5 

KONTROL FAALİYETLERİ 

7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 5 

0,1719  

8 
Prosedürlerin belirlenmesi ve 

belgelendirilmesi 
3 1 

9 Görevler ayrılığı 2 0 

10 Hiyerarşik kontroller 2 0 

11 Faaliyetlerin sürekliliği 3 1 

12 Bilgi sistemleri kontrolleri 3 4 

BİLGİ VE İLETİŞİM 

13 Bilgi ve iletişim 7 9 

 0,2188 
14 Raporlama 4 1 

15 Kayıt ve dosyalama sistemi 6 2 

16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 2 

İZLEME 17 İç kontrolün değerlendirilmesi 5 1 
 0,0312 

İÇ DENETİM 18 İç Denetim 2 1 

TOPLAM     79 64 100 

 

 



Tablo 6: İç Kontrol Standartları ve Eylemler 

KOS1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların 
personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 1.1.  İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.  

Mevcut Durum:İç kontrol sistemi ve işleyişinin gerekliliği konusunda üst yöneticiler ve çalışanların  duyarlılığı vardır. Ancak bu duyarlılığın harekete geçirilmesi ve 
uygulamaya dönüştürülerek, iç kontrol konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.  

Ön 
Görülen 
Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

4 

KOS 
1.1.1 

İç kontrol sistemi yönetici 
eğitimleri düzenlenecektir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Yılda 1 / Bilinç ve sahiplenme arttı 
Eylül.2015 
Eylül.2016 

KOS 
1.1.2 

İç kontrol sistemi çalışan 
eğitimleri düzenlenecektir.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Yılda 1/ Bilinç ve sahiplenme arttı 
Eylül.2015 
Eylül.2016 

KOS 
1.1.3 

İç kontrol farkındalık ve 
değerlendirme anketleri 
yapılacaktır.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Yılda 1/ Farkındalık tespit edildi 
Ağustos.2015 
Ağustos.2016 

KOS 
1.1.4 

Belediye web sayfasında "İç 
Kontrol" bölümü eklenecektir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

Web Sayfası İç Kontrol Bölümü 
eklendi 

Haziran.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. 

Mevcut Durum: İç kontrol sisteminin uygulamasında yeterli teknik ve mevzuat bilgi yetersizliği nedeni ile örnek olma konusunda zayıf alan bulunmaktadır.  

Ön 
Görülen 
Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

3 

KOS 
1.2.1 

Birimlerin görev, yetki ve 
sorumlulukları kapsamında İç 
Kontrol uygulamaları eğitimleri 
düzenlenecektir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Yılda 2/ Eğitim düzenlendi 
Ocak.2015 
Eylül.2015 

KOS 
1.2.2 

Yöneticiler arasında "İç Kontrol 
Deneyim ve Tecrübe Paylaşım 
Toplantıları"yapılacaktır.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Yılda 6/İyi Uygulama Örnekleri tespit 
edildi, paylaşıldı 

Şubat, Nisan, 
Haziran, Ağustos, 
Ekim, Aralık. 2015 

KOS 
1.2.3 

Yönetici İç Kontrol Prosedürleri 
oluşturulacaktır.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Özel Kalem Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Prosedürler tanımlandı. Eylül.2015 
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Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. 

Mevcut Durum: Etik kurallar konusunda genel yazılı düzenlemelerin kurumsal düzeyde kabul edilmesi ve içselleştirilmesi konusunda çabalar bulunmaktadır. Ancak 
bu çabaların desteklenmesi ve kurumsal düzeyde tüm faaliyetlere yansıtılması konusunda artı bir çabaya ihtiyaç vardır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya 

Çalışma grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

3 

KOS 1.3.1 
Çanakkale belediyesi Etik Kurulu 
Çalışma Usul ve Esaslları Yönergesi 
hazırlanacaktır.  

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Tüm belediye çalışnaları için (memur, 
sözleşmeli, işçi, hizmet alımı) Etik 
Kurallar yazılı hale getirildi. 

Mayıs.2015 

KOS 1.3.2 
Etik Kurallara ilişkin bilgilendirme, 
değerlendirme  toplantıları 
düzenlenecektir.  

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
3 ayda bir/ Bilinç arttı, değerlendirme 
raporları oluştu 

Mart, Haziran, 
Eylül, Aralık 
2015/2016 

KOS 1.3.3 
Etik Kurallara ilişkin görünürlük 
materyalleri hazırlanacaktır.  

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü 

Etik Kurallar görünürlük materyalleri 
oluşturuldu 

Haziran.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. 

Mevcut Durum: Dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik alanında kurumsal kültür oldukça gelişmiştir. Günümüz ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kullanılan 
araçlar ve kullanımı hakkında daha etkin uygulamlara ihtiyaç bulunmaktadır.  
(Meclis Toplantılarının canlı yayınlanması, web ortamında bütçe gerçekleşme raporları, proje ve faaliyet gerçekleşmeleri vb bilgiler paylaşıma açık olması mevcut 
yapıda yürütülen faaliyetlerdir.) 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya 

Çalışma grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma (ve 
ya tekrarlama) 

Tarihi 

3 

KOS 
1.4.1.  

Muhasebe ve Raporlama Sisteminin 
Yönetimi 
(SP Kod: 1.2.3) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   
Mali Raporlar incelendi ve 
düzenlendi. Mevcut duruma ilişkin 
rapor hazırlandı. 

Haziran.2015 

KOS 
1.4.2.  

Mali Raporlara erişilebilirlik 
kolaylaştırılacak, farkındalık 
arttırılacaktır.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü 

Web Sayfası düzenlendi, toplantılar 
yapıldı 

Mayıs/Eylül.2015 
Mayıs/Eylül.2016 

KOS 
1.4.3.  

Saydamlık ve hesap verebilirlik 
konusunda kurumsal duyarlılık 
bilgilendirme toplantıları 
düzenlenecektir.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Yılda 2/ Bilgilendirme ve paylaşım 
toplantıları ile duyarlılık oluşturuldu. 

Nisan/Kasım.2015 
Nisan/Kasım.2016 



Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 1.5. İdare personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 

Mevcut Durum: Genel olarak değerlendirildiğinde çalışanlar arasında ölçülebilir, somut alanlarda adil ve eşit davranma koşullarına ait tespit edilen bir sorun alanı 
bulunmamakla beraber, iş koşulları, iş yükü, ödül ve ikramiyelerden faydalanma vb alanlarda iyileştirme alanlarının belirlenmesi gerekmektedir.  
Hizmet kullanıcıları arasında hedef kitle ve hizmet sunumunda konuya ilişkin sorun alanı tespit edilmemekle birlikte HSD'nın güncellenmesi ve tanımlı hizmetlerin 
etkin, etkili ve eşit uygulanılırlığı sağlanmalıdır.  

Ön 
Görüle

n Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

3 

KOS 
1.5.1.  

Hizmet Değerlendirme 
Anketi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 
Yılda 1/ Vatanaşın hizmet algılaması ve 
memnuniyeti belirlendi. 

Ekim.2015 
Ekim.2016 

KOS 
1.5.2.  

Hizmet Standartları 
Dosyasının güncellenmesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü  Tüm Birimler 
Hizmet Standartları Dosyası 
güncellendi. 

Mart.2015 
Mart.2016 

KOS 
1.5.3.  

Çalışan Memnuniyet Anketi 
(SP Kod:1.3.4) 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Yılda 1/ Çalışanların davranışları ve 
algılamaları tespit edildi.  

 Kasım.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemizce faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olarak üretilmesi konusundada gerekli dikkat ve özen gösterilmektedir. 
Nitekim, Dış Denetim Raporlarında (2013 Sayıştay Denetim Raporu) da belirtildiği üzere belediyemiz bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olduğu yönünde görüş 
bildirilmiştir.  

Ön 
Görüle

n Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

0 0 0 0 0 0 0 
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KOS2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin 
ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve 
idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 2.1.  İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.  

Mevcut Durum: Çanakkale Belediyesi 2015/2019 Stratejik planı,2014/198 Sayılı Meclis Kararı ile karara bağlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Vizyon, misyon, ilke ve 
değerlerimiz planda tanımlanmıştır. Görünürlük ve farkındalığı arttırmak amacıyla hizmet binalarımızda bilgilendirme panoları oluşturulmuştur.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve 

ya tekrarlama) 
Tarihi 

0 0 0 0 0 0 0 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 2.2.  Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı 
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum: Çanakkale Belediyesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli 2014 / 151 sayılı  Kararı ile onanmış ve yürürlüğe 
girmiştir. Hizmet birimleri ve alt birimlerinin görevleri de birim yönergeleri ile yazılı hale getirilmiştir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve 

ya tekrarlama) 
Tarihi 

0 0 0 0 0 0 0 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 2.3.  İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev 
dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. 

Mevcut Durum: Hizmet birimleri ve alt fonksiyonlarını kapsayacak şekilde hazırlanan birim yönergeleri kapsamında, birim çalışanlarına yetki ve sorumluluklarını 
kapsayan görev dağılım çizelgeleri oluşturma çalışmaları devam etmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve 

ya tekrarlama) 
Tarihi 

1 
KOS 
2.3.1.  

Görev Dağıtım Çizelgeleri 
Güncelleme Çalışmaları 

Tüm Birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü  
20 Müdürlükte çalışmalar 
tamamlandı.  

Nisan.2015 

 



Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 2.4.  İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı 
belirlenmelidir.  

Mevcut Durum: Belediyemizin teşkilat şeması 15.07.2014 tarih 27661994/010.567 sayılı  Başkanlık Oluru ile oluşturulmuş ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev 
dağılımı yapılmıştır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
2.4.1. 

Organizasyon yapısının 
değerlendirildiği raporun 
hazırlanması 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Değerlendirme raporu hazırlandı, 
organizasyon yapısı revize edildi. 

Mart.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 2.5.  İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun 
raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. 

Mevcut Durum: Birimler arası yetki ve sorumluluk paylaşımı görev çakışmasını önleyecek şekilde hazırlanmıştır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

0 0 0 0 0 0 0 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 2.6.  İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve 
personele duyurmalıdır.  

Mevcut Durum: Faaliyetlerin yürütülmesinde birimler bazında hassas ve riskli görevlere ilişkin mevcut durum değerlendirmesi yapılmamıştır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
2.6.1. 

Birimler bazında hassas ve 
riskli görev ve ilgili 
prosedürlerin oluşturulması 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Hassas ve Riskli görev ve 
prosedürler oluşturuldu, çalışanlara 
bilgilendirme yapıldı.  

Haziran.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 2.7.  Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. 

Mevcut Durum: Her düzeyde yöneticilerce verilen görevlerin sonuçlarını izlemeye yönelik kurumsallaşmış ve teknik alt yapısı oluşturulmuş bir sistem 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte YBS üzerinden gönderilen görevlendirmelerin sonuçlarına ilişkin düzenli raporlama alınması, görevlendirme yazılarında görevli 
kişilerinin iletişim bilgilerinin bulunması vb pratik uygulamalar bulunmaktadır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
2.7.1  

İzleme Değerlendirme 
Prosedürlerinin belirlenmesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   
Görev İzleme Değerlendirme 
Sistemi tasarlandı, uygun bilişim 
altyapısı sağlandı 

Haziran.2015 
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KOS3. Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve 
görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.1.  İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. 

Mevcut Durum: Belediye faaliyetleri amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için insan kaynaklarının optimal bir şekilde kullanımı ve yönetimine çalışılmaktadır. Ancak 
personelin yüklendikleri görevleri ilgili yasal düzenlemelere ve kurumsal amaçlara uygun ve zamanında yerine getirmelerinin sağlanması için ilave tedbirlere ihtiyaç 
vardır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
3.1.1 

İnsan Kaynakları Yönetimi  
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin 
bilinç arttırıldı, birim çalışanlarının 
mesleki yeterlilikleri geliştirildi. 

Eylül.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.2.  İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe 
sahip olmalıdır. 

Mevcut Durum: Belediyemizde yönetici ve personel görevlendirmelerinde azami ölçüde liyakata uyulması konusunda gerekli dikkat ve özen gösterilmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

0 0 0 0 0 0 0 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.  

Mevcut Durum: Personel görevlendirmesinde tecrübe, bilgi ve yeterliliğe önem verilmekte; personelin verimli olacağı pozisyonlarda çalıştırılmasına özen 
gösterilmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
3.3.1 

Yıllık Mesleki Eğitim Programı 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Yıllık Mesleki Eğitim Programı 
hazırlandı 

Şubat.2015 
Şubat.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.4.  Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel 
performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Mevcut Durum: Personel işe alınmasında görevlendirleceği poziyona uygun seçim yapılmasına çalışılmaktadır. Görevde yükselme ve ilerlemede liyakat ilkelerine 
uyulmakta ve performanslarına dikkat edilmektedir.  



Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

0 0 0 0 0 0 0 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.5.  Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak 
yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.  

Mevcut Durum: Yıllık eğitim ihtiyacına yönelik talepler birimlerden alınmıştır. 2015 yılı için program hazırlanarak uygulanacaktır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

3 

KOS 
3.5.1   

Yıllık Eğitim ve Kişisel 
Geliştirme Programı 
(SP Kod:1.3.1) 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Yıllık Program oluşturuldu. 
Yöneticiler ve çalışanlar eğitim 
programlarına katılarak 
yeterliliklerini arttırdı.  

Şubat.2015 
Şubat.2016 

KOS 
3.5.2 

Yıllık Motivasyon Etkinlikleri  
(SP Kod:1.3.5) 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Yıllık Program oluşturuldu. 
Yöneticiler ve çalışanlar ortak amaç 
ve hedefler hakkında ortak dil 
oluşturdu.  

Şubat.2015 
Şubat.2016 

KOS 
3.5.3 

Yıllık Oryantasyon Programı 
(SP Kod:1.3.6) 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Yıllık program oluşturuldu. Farklı 
birimler birbirleri hakkında ve 
belediye geneli hakkında daha fazla 
bilgiye sahip oldu.  

Şubat.2015 
Şubat.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.6.  Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve 
değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. 

Mevcut Durum: Çalışanların yeterliliği ve performansı konusunda sistemli bir çalışma yapılmamaktadır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
3.6.1.  

Çalışan Performans 
Değerlendirme Sistemi 
(SP Kod: 1.3.2) 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 

Sistem kuruldu/ Çalışanların 
yeterlilikleri ve performansının 
değerlendirilmesi güven ortamını 
sağladı, hizmet/faaliyet sunum 
kalitesi arttı. 

Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.7.  Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye 
yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. 

Mevcut Durum: Çalışanların performansının iyileştirilmesine yönelik Stratejik Planda kişisel ve mesleki eğitimlerin yanında beceri kazandırma ve motivasyon 
programları da öngörülmüştür.  
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Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
3.7.1  

Ödül Yönetmeliğinin 
Hazırlanması ve Uygulanması 
(SP Kod:1.3.3) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü  
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü  

Yönetmelik hazırlandı.  Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 3.8.  Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları 
gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum: Şartta belirtilen hususlar genel yasal düzenlemeler doğrultusunda yürütülmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 
KOS 
3.8.1 

Görevde yükselme, yer 
değişikliği, rotasyon vb yazılı 
prosedürlerin oluşturulması 
sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Görevde yükselme, yer değişikliği, 
rotasyon vb yazılı prosedürler 
belirlendi. 

Aralık.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOS4. Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça 
belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski 
dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum: İmza Yetkileri Yönergesi ile temel süreçlere ilişkin imza ve onay merciler belirlenmiş ve personele duyurusu yapılmıştır.  

Ön 
Görülen 
Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya 
Çalışma grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

2 

KOS 
4.1.1 

İmza Yetkileri Yönergesi Revizyonu 
gerçekleştirilmesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönerge revize edildi. Mart.2015 

KOS 
4.1.2 

Temel Süreç Haritalarının 
Hazırlanması ve imza ve onay 
noktalarının belirlenmesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler 
İmza ve onay noktaları 
belirlendi ve görevlendirmeler 
yapıldı. 

Mart.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını 
gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. 

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.  

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 

Mevcut Durum: Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması konusunda hassasiyet gösterilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KOS 4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, 
yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. 

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  
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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. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: 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. 

Mevcut Durum:2015/2019 Stratejik Plan, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde katılımcı bir model ile hazırlanmış ve  2014/198 Sayılı meclis kararı ile kabul 
edilmiştir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 
göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. 

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. 

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve 
hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. 

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve 
personeline duyurmalıdır. 

Mevcut Durum:İdare Performans programı hazırlıkları sırasında birim görüşmelerinde her bir birim için de özel hedefler belirlenmekte ve birim yöneticisi 
tarafından personeline duyurulmaktadır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen 
Eylem veya 

Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 RDS 5.5.1 
Birim Performans 
Programı 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler 

Birim Programları/ Birim çalışanları 
ortak amaç ve hedefler için hareket 
ediyor, kurumsal bütünlük sağlandı, 
eşgüdüm arttı. 

Ekim.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. 



Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

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. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. 

Mevcut Durum:Amaç ve hedeflerin olumsuz etkilenebileceği değerlendirilen olay ve durumlara karşın özellikle mali hizmetler ve yatırımcı birim müdürlükleri 
olarak değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir. Plan, program, faaliyetlerin uyumu, güncellenmesi, kaynak kullanımı/ ihtiyacı gibi unsurlar gözetilmektedir. 
Fakat risk yönetimi ve tekniklerine ilişkin kurumsal kapasitenin arttırılması ve sistem olarak tasarlanması gerekmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya 
Çalışma grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

2 

RDS 6.1.1 
Risk Yönetimi Farkındalık ve 
Bilgilendirme Eğitimleri 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Bilgilendirme ve Farkındalık eğitimleri 
verildi/ Veri ve bilgiye dayalı rasyonel 
yönetim anlayışı yerleşti. 

Ekim.2015 
Ekim.2016 

RDS 6.1.2 
Risk Yönetim Stratejilerinin 
tanımlanması 
(Risk Strateji Belgesi) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Risk Strateji Belgesi oluşturuldu.  Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. 

Mevcut Durum:Risk değerlendirme süreçlerine yönelik sistematik olmamakla birlikte analiz çalışmaları üst düzeyde yürütülmektedir. Fakat, değerlendirme 
anlayışının alt birimlere kadar indirgenmesi ve risk tekniklerinin öğrenilmesi gerekmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya 
Çalışma grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

2 

RDS 6.2.1 

Risk Yönetiminde yer alan 
aktör ve kurulların 
oluşturulması ve eğitimleri 
sağlanacaktır.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Risk Yönetim sürecinde yer alan 
aktörlerin bilgileri arttı, görev 
tanımları oluştu. 

Ekim.2015 
Ekim.2016 

RDS 6.2.2 
Risk Değerlendirme 
Toplantıları 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler 
3 ayda bir/Toplantılar yapıldı. Risk 
değerlendirmesi yapılarak eylem 
planları oluşturuldu. 

Mart, Haziran, Eylül, 
Aralık 2015/2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: RDS 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. 

Mevcut Durum: Etkin risk değerlendirme sistemlerinin oluşturulması ve sürdürülebilir yönetim tekniği haline getirilmesi gerekmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya 
Çalışma grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 RDS 6.3.1 Operasyonel Eylem Planları Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler 
Eylem Planı/ Ortaya çıkan risklere  
rasyonel çözümler üretildi. 

Sürekli 
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KFS 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı 
amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini 
belirlemeli ve uygulamalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme 
yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve 
uygulanmalıdır. 

Mevcut Durum:Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, 
raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) Kamu İç Kontrol Rehberinde belirtildiği sistemde 
yapılmamaktadır.   

Ön 
Görülen 
Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya Çalışma 

grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

1 
KFS 
7.1.1  

Mali Yönetim Sistemi içinde temel risk 
alanlarının belirlenmesi ve uygun 
yöntemlerin geliştirilmesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   

Gelir ve Gider Yönetimi ve 
temel risk alanlarına ilişkin 
sorun tespitleri yapıldı. Kontrol 
stratejileri yazılı hale getirildi. 

Eylül.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de 
kapsamalıdır. 

Mevcut Durum:Kontrol süreçleri mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen usullere uygun olarak yapılmaktadır. Ancak bu kontrollerde standartların sağlanmasına 
için kontrol prosedürlerinin tanımlanması gerekmektedir.  

Ön 
Görülen 
Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya Çalışma 

grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

1 
KFS 
7.2.1  

Temel Süreç Haritalarının Hazırlanması 
(  SP Kod:1.2.6. Süreç Yönetim Sistemini 
Kurulması) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Süreç haritaları oluşturuldu Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. 



Mevcut Durum:Şarta ilişkin kontrol süreçleri mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen usullere uygun olarak yürütülmektedir.  

Ön 
Görülen 
Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya Çalışma 

grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

3 

KFS 
7.3.1 

Belediye Taşınmazlarının 
Değerlendirilmesi ve Yönetim Sisteminin 
Kurulması (SP Kod: 1.5.1) 

Emlak ve İstimlak Müdürülüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Sistem oluşturuldu.  Aralık.2015 

KFS 
7.3.2 

Taşınır Ambarının Kurulması ve Yönetimi 
(SP Kod: 1.6.1) 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Ambar kuruldu, taşınır 
yönetimine ilişkin otomasyon 
altyapısı güçlendirildi. 

Haziran.2015 

KFS 
7.3.3 

Taşınır Kayıt ve Raporlarının 
İyileştirilmesi (SP Kod: 1.6.2) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Raporlar iyileştirildi Mayıs.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 

Mevcut Durum:Kontrol stratejileri ve prosedürleri tanımlanma aşamasında oluşturulacak yöntemlere ilişkin ekonomiklik, etkinlik, etkililik ve verimlilik esas 
alınacaktır.  

Ön 
Görülen 
Eylem 
Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya Çalışma 

grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma 
(ve ya 

tekrarlama) 
Tarihi 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

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. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. 

Mevcut Durum:Faaliyet ile mali karar ve işlemler genel yasal düzenlemelere uygun olarak tanımlı prosedürlerle yürütülmektedir. Bunların dışında kalan 
Belediye düzeyinde mali karar ve mali işlemlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi gerekmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya 
Çalışma grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 KFS 8.1.1.  

Belediye düzeyinde mali karar 
ve işlemlerin tanımlanması ve 
prosedürlerinin belirlenmesi 
(SP Kod:1.2.3) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   
Mali Raporlar incelendi ve 
düzenlendi 

Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve 
sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. 

Mevcut Durum:Prosedürler ve ilgili dökümanlar şartta belirtilen aşamaları kapsamaktadır.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından 
anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. 

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

 

 



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. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı 
kişilere verilmelidir. 

Mevcut Durum:Görevler ayrılığı şartları dikkatle değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin 
yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. 

Mevcut Durum:Personel yetersizliğinden kaynaklanan risklere karşın önlemler alınmaya çalışılmaktadır.  

 

KFS 10. Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere 
uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. 

Mevcut Durum:Yöneticiler hiyerarşik kontroller çerçevesinde prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmaktadır.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için 
gerekli talimatları vermelidir. 

Mevcut Durum:Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlenmesi ve onaylanması, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermektedir. 

 

KFS 11.  Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya 
yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: 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. 

Mevcut Durum:Şartta belirtilen hususlarda faaliyetlerin sürekliliğin sağlanması konusunda gerekli dikkat ve özen gösterilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 

Mevcut Durum: Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor 
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hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır 

Mevcut Durum:Görevden ayrılan personel yerine gelecek / bakacak personele yapılacak işler konusunda bilgi vermektedir. Ancak bu bilgilendirmenin yazılı 
olarak ve belirli standartlarda verilmesi gerekmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem 
veya Eylemler 

Sorumlu Birim veya 
Çalışma grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 KFS 11.3 Görev Devir Formu 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm Birimler 
Görev Devir Formu 
düzenlendi.  

Mart.2015 

 

KFS 12. Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve 
güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve 
uygulanmalıdır. 

Mevcut Durum:Bilgi sistemi sürekliliği sağlanmıştır. Sistemin güvenilirliğini sağlamak amacıyla Elektronik Haberleşme ve Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 
hazırlanmıştır. Yönergenin uygulamaları istenilen düzeyde uygulanmamıştır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya 

Çalışma grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

2 
KFS 12.1.1 

Elektronik Haberleşme ve Bilgi 
Güvenliği Politikaları Yönergesi 
Revizyonu ve uygulama eğitimleri 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Yönerge revize edildi. Yönergede 
tanımlanan kurul/komisyon ve 
çalışma grupları oluşturuldu, 
eğitimler verildi. 

Nisan.2015 

KFS 12.1.2 Ağ Altyapısı Güvenliği (SP Kod:1.4.4) 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

  
Bilgi sisteminin bütünlüğü ve 
güvenilirliği korundu. 

Sürekli 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: 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. 

Mevcut Durum:Bilgi Sistemine veri ve bilgi girişi yapmak, ilgili raporları oluşturmak üzere kullanıcılar belirlenmiştir. Fakat, hataların tespiti ve izlemesine ilişkin 
sistemli bir raporlama yapılmalıdır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya Eylemler 
Sorumlu Birim veya 

Çalışma grubu üyeleri 
İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Çıktı/ Sonuç 

Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

2 KFS 12.2.1 
Bilgi Güvenliği Sisteminin 
Geliştirilmesi ve İzlenmesi 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

  
Raporlama sistemi oluşturuldu. 
Görev niteliğine göre periyodik 

Nisan.2015 



(SP Kod:1.4.1) dönemler raporlar alınarak 
izleniyor. Kullanıcı menüleri, 
kullanıcı niteliğine göre 
güncellendi. Hata oranı 
düşürüldü.  

KFS 12.2.2 
Kurumiçi Otomasyon ve Yazılım 
Eğitimleri (SP Kod:1.4.8) 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Veri ve bilgi girişi yapan 
kullanıcılar menüleri hakkında 
bilgilendirildi. Hatalı veri giriş 
oranı düşürüldü.  

Mart, Haziran, Eylül, 
Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: KFS 12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. 

Mevcut Durum:İdari ve mali karar alma süreçlerinde, bilgi ihtiyacının belirlenmesi, oluşturulması, kullanılması, paylaşımı ve gözden geçirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır.  
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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. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi 
olmalıdır. 

Mevcut Durum:Yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

6 

BİS 13.1.1  
Office 365 Uygulaması 
kurulacaktır.  
SP Kod:1.10.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   Kurum içi yatay ve diket iletişim arttı. Ocak.2015 

BİS 13.1.2 
Birimler arası iletişim 
toplantıları (SP Kod:1.10.2) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Kurum içi yatay ve diket iletişim arttı. 
Şubat, Nisan, Haziran, 
Ağustos, Ekim, Aralık. 
2015/2016 

BİS 13.1.3 
İletişim Masaları (SP 
Kod:1.8.1) 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Tüm Birimler 
Vatandaşın bilgi ve hizmete erişimi 
kolaylaştı ve hızlandı.  

Sürekli 

BİS 13.1.4 
Çağrı Merkezi Uygulamaları 
(SP Kod:1.8.2) 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Tüm Birimler 
Vatandaşın bilgi ve hizmete erişimi 
kolaylaştı ve hızlandı.  

Sürekli 

BİS 13.1.5 
Kentli İstek, Şikayet Yönetimi 
Uygulaması (SP Kod:1.8.4) 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Vatandaşın bilgi ve hizmete erişimi 
kolaylaştı ve hızlandı.  

Haziran.2015 

BİS 13.1.6 
Bilgi Edinme Masası (SP 
Kod:1.8.11) 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Tüm Birimler 
Doğru ve güvenilir bilgiye erişim 
sağlandı.  

Sürekli 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında 
ulaşabilmelidir. 

Mevcut Durum:Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmektedir.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Mevcut Durum:Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olacak şekilde hazırlanması konusunda gerekli dikkat ve özen gösterilmektedir.   



Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin 
diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. 

Mevcut Durum:Yöneticiler ve ilgili personel bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmektedir. Fakat mevcut yazılım 
sistemi içinde plan/program/ bütçe ve faaliyet raporu ilişkisini sağlayacak bir yapı bulunmamaktadır.   

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 BİS 13.4.1 
Plan/Program/Bütçe ve 
Faaliyet Raporu'nu kapsayan 
yazılımın geliştirilmesi. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   

Plan/Program/Bütçe ve Faaliyet 
Raporu için rapor üretecek, izleme ve 
değerlendirme olanağı sağlayacak 
yazılım belediye bünyesinde 
geliştirildi. 

Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma 
imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Mevcut Durum:Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmış 
olmasına karşın günümüz ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gözden geçirilecektir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 BİS 13.5.1 
Yazılım Geliştirme Faaliyetleri 
(SP Kod:1.4.5) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   
Yasal düzenlemeler ve ihtiyaçlar 
karşısında gerek duyulan yazılımlar 
belediye bünyesinde geliştirildi.  

Ocak/Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları 
kapsamında personele bildirmelidir. 

Mevcut Durum: Yöneticilerce, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmektedir. 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini 
sağlamalıdır. 

Mevcut Durum:Belediyemizin yatay ve dikey iletişim sistemi çalışanların süreçlere dahil edilmesinde herhangi bir engelleyici unsur bulunmamakla birlikte 
değerlendirme, öneri ve sorunların iletilebilmelerine yönelik araçlar geliştirilebilir. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak 
Birim 

Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 BİS 13.7.1 

Office 365 Uygulaması / 
Değerlendirme, öneri ve 
sorun bildirme portalı 
SP Kod:1.10.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü   
Çalışanlar değerlendirme, öneri ve 
sorunlarını iletebileceği bir yapıya 
sahip oldu.  

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

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını 
kamuoyuna açıklamalıdır. 

Mevcut Durum:Belediyemizin, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlık, yükümlülükleri ve performans programları kamu oyuna açıklanmaktadır. 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile 
faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 

Mevcut Durum:Belediyemiz internet sitesinde bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin Beklentiler Raporu yayımlanmaktadır. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya 
Çalışma grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 BİS 14.2.1. Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler 

Faaliyet ve hizmetlere ilişkin 
hedef, gerçekleşme ve 
beklentiler raporu Temmuz ve 
Aralık aylanlarında hazırlandı.  

Temmuz /Aralık.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum:Faliyet sonuçları ve değerlendirmeler Belediyemiz idari faaliyet raporlarında gösterilmekte ve internet sistesinden kamu oyuna duyuyrulmaktadır. 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: 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. 

Mevcut Durum:Mevcut yasal düzenlemeler çerçeveler ve kurumsal ihtiyaçlar kapsamında hazırlanması gereken rapor ve tablolar hazırlanmakta, süreç öncesinde 
ilgili personele bilgilendirme yapılmaktadır.  

 



BİS 15. Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil 
iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel 
bir sisteme sahip olmalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi 
kapsamalıdır. 

Mevcut Durum:Kayıt ve dosyalama sistemi, gelen giden evrak ve idare içi yazışmaları kapsayacak şekilde Standart Dosya Planı kapsamında yürütülmektedir. Kayıt ve 
dosylalama sisteminin  elektronik ortamda da oluşturulması gerekmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

2 

BİS 15.1.1 
Elektronik İmza (SP Kod: 
1.9.3) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler 
Elektronik imza alt yapısı 
sağlandı.  

Mart.2015 

BİS 15.1.2 
Elektronik Belge Yönetim ve 
Dosya Arşivi Sistemi (SP 
Kod:1.9.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 
Kayıt ve dosyalamaya ilişkin 
yazılım alt yapısı sağlandı. 
Dosya Arşivi kuruldu.  

Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve 
izlenebilir olmalıdır. 

Mevcut Durum:Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

  0 
(BİS 15.1.2. Elektronik Belge 
Yönetim ve Dosya Arşivi 
Sistemi (SP Kod:1.9.4) ) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 
Kayıt ve dosyalamaya ilişkin 
yazılım alt yapısı sağlandı. 
Dosya Arşivi kuruldu.  

Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. 

Mevcut Durum:Şartın gerekleri yerine getirilmektedir. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

  0 
(BİS 15.1.2. Elektronik Belge 
Yönetim ve Dosya Arşivi 
Sistemi (SP Kod:1.9.4) ) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 
Kayıt ve dosyalamaya ilişkin 
yazılım alt yapısı sağlandı. 
Dosya Arşivi kuruldu.  

Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. 

Mevcut Durum:Şartın gerekleri yerine getirilmektedir.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 
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  0 
(BİS 15.1.2. Elektronik Belge 
Yönetim ve Dosya Arşivi 
Sistemi (SP Kod:1.9.4) ) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 
Kayıt ve dosyalamaya ilişkin 
yazılım alt yapısı sağlandı. 
Dosya Arşivi kuruldu.  

Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv 
sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. 

Mevcut Durum:Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmaktadır. Arşiv sisteminin oluşturulmasına yönelik 
mekansan ve yazılımsal alt çalışmaları başlatılmıştır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

  0 
(BİS 15.1.2. Elektronik Belge 
Yönetim ve Dosya Arşivi 
Sistemi (SP Kod:1.9.4) ) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 
Kayıt ve dosyalamaya ilişkin 
yazılım alt yapısı sağlandı. 
Dosya Arşivi kuruldu.  

Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş 
standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. 

Mevcut Durum:Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmaktadır. Arşiv sisteminin oluşturulmasına yönelik 
mekansan ve yazılımsal alt çalışmaları başlatılmıştır.  

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem 
Kod No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

  0 
(BİS 15.1.2. Elektronik Belge 
Yönetim ve Dosya Arşivi 
Sistemi (SP Kod:1.9.4) ) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 
Kayıt ve dosyalamaya ilişkin 
yazılım alt yapısı sağlandı. 
Dosya Arşivi kuruldu.  

Mart.2016 

 

 

 

 

 



BİS 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük 
ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak 
yöntemler oluşturmalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. 

Mevcut Durum:Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi ve duyurulması konusunda genel düzenlemeler bulunmakla beraber; kurumsal duyarlılığın 
arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. 

Mevcut Durum:Bildirilen hata ve yolsuzluklar hakkında yeterli inceleme ve gerekli işlemler yapılmaktadır.  

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: BİS 16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. 

Mevcut Durum:Hata, usulsuzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamale yapılmamaktadır.  

 

İS 17. İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir 
kez değerlendirmelidir. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İS 17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak 
değerlendirilmelidir. 

Mevcut Durum:Belediyemiz bünyesinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları  başlatılmış olup 2015 yılı içinde sistem tasarımı oluşturulacaktır. Bu süreçte de 
İS17 altında belirtilen 5 şartın gerekleri yerine getirilecektir. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 İS 17. 1.1 
İç Kontrol Sisteminin 
kurulması (SP Kod:1.2.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Sistem tasarlandı Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İS 17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli 
önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. 

Mevcut Durum:Belediyemiz bünyesinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları  başlatılmış olup 2015 yılı içinde sistem tasarımı oluşturulacaktır. Bu süreçte de 
İS17 altında belirtilen 5 şartın gerekleri yerine getirilecektir. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 İS 17. 1.1 
İç Kontrol Sisteminin 
kurulması (SP Kod:1.2.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Sistem tasarlandı Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İS 17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. 
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Mevcut Durum:Belediyemiz bünyesinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları  başlatılmış olup 2015 yılı içinde sistem tasarımı oluşturulacaktır. Bu süreçte de 
İS17 altında belirtilen 5 şartın gerekleri yerine getirilecektir. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 İS 17. 1.1 
İç Kontrol Sisteminin 
kurulması (SP Kod:1.2.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Sistem tasarlandı Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: 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. 

Mevcut Durum:Belediyemiz bünyesinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları  başlatılmış olup 2015 yılı içinde sistem tasarımı oluşturulacaktır. Bu süreçte de 
İS17 altında belirtilen 5 şartın gerekleri yerine getirilecektir. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 İS 17. 1.1 
İç Kontrol Sisteminin 
kurulması (SP Kod:1.2.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Sistem tasarlandı Mart.2016 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İS 17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı 
çerçevesinde uygulanmalıdır. 

Mevcut Durum:Belediyemiz bünyesinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları  başlatılmış olup 2015 yılı içinde sistem tasarımı oluşturulacaktır. Bu süreçte de 
İS17 altında belirtilen 5 şartın gerekleri yerine getirilecektir. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 İS 17. 1.1 
İç Kontrol Sisteminin 
kurulması (SP Kod:1.2.4) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Sistem tasarlandı Mart.2016 

 

 

 

 



İS 18. İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini 
sağlamalıdır. 
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İS 18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde 
yürütülmelidir. 

Mevcut Durum:İç denetim faaliyeti iç denetim koordinasyon kurulu tarafından belirtilen standartlara   İç denetçi sayısı yetersizliğinden tam uyum 
sağlanamamaktadır. 

Ön Görülen 
Eylem Sayısı 

Eylem Kod 
No 

Öngörülen Eylem veya 
Eylemler 

Sorumlu Birim veya Çalışma 
grubu üyeleri 

İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç 
Tamamlanma (ve ya 
tekrarlama) Tarihi 

1 İS.18.1.1  İç denetim birim yönergesi  İç Denetim Birimi   
Birim Yönergesi 
hazırlandı.  

Şubat.2015 

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İS 18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, 
uygulanmalı ve izlenmelidir. 

Mevcut Durum: Şart kapsamı bakımından eylem planı hazırlanmakta uygulanmakta ve sonuçları izlenmektedir.  



 

 

III.D. Kontrol Bileşenlerine Göre İç Kontrol Eylem Planı: Bileşenler Bazında 
Değerlendirme   

İç kontrol eylem planında beş bileşen altında 18 standart ve 79 genel şart 

bulunmaktadır. Bunların iç kontrol eylem planındaki ağırlıkları Tablo 7’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 7: İç Kontrol Standartları Genel Şartlarının Bileşenlere Dağılımı 

BİLEŞENLER Standart Genel Şart Dağılım (%) 

Kontrol Ortamı 4 26 33 

Bilgi ve İletişim 4 20 25 

Kontrol Faaliyetleri 6 17 22 

Risk Değerlendirme 2 9 11 

İzleme 2 7 9 

Toplam 18 79 100 

 

Çanakkale Belediye Başkanlığı 2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planında makul 

güvencenin sağlanmasına yönelik olarak 18 standart ve 79 genel şart altında toplam 64 adet 

eylem belirlenmiştir( Bknz. Tablo 5). Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin bileşenler, 

standartlar ve genel şartlarla uyumu, yeterliliği ve etkinliği iki bölümde değerlendirilmeye 

çalışılacaktır; 

1- Genel Değerlendirme ve 

2- Bileşen Bazında Değerlendirme. 

 

Genel Değerlendirme bölümünde eylemlerin bileşenlere ve standartlara dağılımı, genel 

şart bazında ağırlıkları, genel olarak zamanlamaları, önceliklendirilmeleri ve  sorumluları 

değerlendirilecektir. Bileşenler Bazında Değerlendirme bölümünde ise her bir iç kontrol 

bileşeni bazında eylemlerin yeterlilik ve etkinlikleri ele alınacaktır. 

Belediyemizce hazırlanan İç Kontrol Eylem Planında bileşenler için öngörülen 

eylemlerin dağılımı Tablo 5’de gösterilmiştir. Buna göre birinci sırada %48,44 ile kontrol 

ortamı, ikinci sırada %21,88 ile bilgi ve iletişim, üçüncü sırada %17,19 ile kontrol faaliyetleri, 

dördüncü sırada %9,37 risk değerlendirme ve beşinci sırada %3,12 ile izleme ve iç denetim 

yer almaktadır. Tablo 6’daki bileşenlerin toplam genel şartlar içindeki ağırlıkları ile 

karşılaştırıldığında belirlenen eylemlerin, kurumsal gereksinimler de dikkate alındığında, 

dağılımının makul olduğunu söyleyebiliriz. 

 

III.D.1 Genel Değerlendirme 
İç kontrol Uyum Eylem Planında yer alan eylemler bileşenler bazında ele alınmadan 

önce, genel kavramlar üzerinden bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmede Uyum 

Eylem Planında yer alan eylemlerin, iç kontrol sisteminin etkinliğini ifade eden standartlarla 

uyumu ele alınmalıdır.  

Standartlarla uyumlu bir Eylem Planında, eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı, 

genel şartların bileşenlere dağılımı ile uyumlu olmalıdır. Dağılım çok genel bir 

önceliklendirme ölçütüdür. Daha hassas ve detaylı bir uyum analizi yapabilmek için dağılımın 

yanı sıra ağırlıklandırma ölçütünü de dikkate almak gereklidir. Bu nedenle Eylem Planının 

standartlarla uyumu için her bir bileşendeki standart başına eylem oranının (ağırlık) o 

bileşendeki standart başına genel şart oranı ile de uyumlu olması gereklidir. 

Eylem Planının genel şartlara uygunluğu ve standartlarla uyumluluğunun yanı sıra 

Planda yer alan eylemlerin zamanlaması da çok önemlidir. Planda yer alan eylemlerin 



tamamlanma süreleri belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin 

tamamlanma tarihleri itibariyle bileşenlere dağılımı (önceliklendirme) da iç kontrol sisteminin 

gerekleri ile uyumlu olmalıdır. Uyum Eylem Planının iç kontrol sisteminin sürekliliğini 

sağlayabilmesi için eylemlerin bir bölümünün süreklilik göstermesi gereklidir. Süreklilik 

gösteren eylemelerde benzer şekilde iç kontrol sisteminin gereklerine uygun bir 

önceliklendirme de olmalıdır. 

Son olarak Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu olan birimlerin eylemlerin 

doğası ve icrası ile de 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. 

 

III.D.2 Kontrol Ortamı Bileşeni  
Kurumsal hedef ve amaçların gerçekleştirilmesinde makul bir güvence temini için 

gereken önlemlerin alınması ve bu güvencenin sağlanması için yapılan planlama, belirlenen 

politikalar, öngörülen düzenlemeler ve uygulanan süreçler iç kontrolü oluşturur. Kontrol, 

yönetimin önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için aldığı tedbirler olarak 

tanımlanabilir. Kurumsal amaçların gerçekleştirilmesinin önündeki belirsizlik ve risklerin 

yönetilmesine yönelik olarak alınan önlemler de kontrol kapsamındadır.  

İç kontrolün bir unsuru olarak kabul edilen ve diğer bileşenlere temel teşkil eden 

kontrol ortamı bileşeni, iç kontrole ilişkin kurumsal kültürü,  ortamı ve iş yapma biçimini 

ifade eder. Yönetimin, kurum içi kontrolün önem ve içeriğine ilişkin bakışı, davranış ve 

tutumu kontrol ortamını oluşturur. Kurumdaki kontrol bilinci kontrol ortamının esasını 

oluşturur. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55’ni maddesi ile mali yönetim 

ve kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve 

uyumlaştırılması görevleri Maliye Bakanlığına verilmiştir. 

Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı tarafından, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. Mükerrer) 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin (a) bendinde; 

“Kontrol Ortamı: İdarenin yönetici ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış 

sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans 

esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem 

verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi 

sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev yetki ve sorumlulukları açık bir 

şekilde belirlenir.”   denilmiştir. 

 Ayrıca,  Maliye Bakanlığı tarafından Treadway Komisyonu Sponsor Örgütler 

Komitesi (COSO) modeli, Uluslar arası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) Kamu Sektörü İç 

Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa İç Kontrol Standartları çerçevesinde belirlenerek 

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

yayınlanmıştır.  

Bu tebliğde,  “kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir 

çerçeve olup,  kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole 

yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları 

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

denilmiştir. 
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Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde kontrol ortamı bileşeni standartları; 

1. Etik değerler ve dürüstlük, 

2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler, 

3. Personelin yeterliliği ve performansı ile 

4. Yetki devri. 

olmak üzere dört standarttan oluşmaktadır. Bu standartlar için; Etik değerler ve 

dürüstlük standardında altı; misyon, organizasyon yapısı ve görevler standardında yedi, 

Personelin yeterliliği ve performansı standardında sekiz ve yetki devri standardında beş olmak 

üzere toplam 26 genel şart belirlenmiştir.  

 

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

sağlanmalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar; 

 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve 

desteklenmelidir. 

 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek 

olmalıdır. 

 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. 

 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır. 

 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 

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

olmalıdır. 

 

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak 

belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı 

oluşturulmalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar; 

 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel 

tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.  

 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt 

birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve 

duyurulmalıdır. 

 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve 

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele 

bildirilmelidir. 

 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel 

görev dağılımı belirlenmelidir. 

 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk 

dağılımı, hesap verilebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde 

olmalıdır. 

 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin 

prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. 

 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik 

mekanizmalar oluşturmalıdır. 



Personelin Yeterliliği ve Performansı: 
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. Bu standart için gerekli genel 

şartlar; 

 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini 

sağlamaya yönelik olmalıdır. 

 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde 

yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 

 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel 

seçilmelidir. 

 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat 

ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim 

faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. 

 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az 

yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile 

görüşülmelidir. 

 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin 

performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans 

gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. 

 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. 

 

Yetki Devri: 
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak 

bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar; 

 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele 

duyurulmalıdır. 

 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 

devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve 

ilgililere bildirilmelidir. 

 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. 

 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe 

sahip olmalıdır. 

 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde 

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

 

III.D.3 Risk Değerlendirme Bileşeni  
Risk, idarenin hedeflerine ulaşılmasını olumsuz yönde etkileyebilecek durum ya da 

olayların bütününü kapsar. Risk değerlendirmesi,  idarenin sunduğu hizmetlerde makul 

güvencenin sağlanması amacıyla hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen önemli risklerin 

tespit ve analiz edilmesi, sınıflandırılması ve risklerin giderilmesine yönelik politikalar 

oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi sürecidir.  Bir başka ifadeyle risk değerlendirmesi; 

 Risk tespiti, 

 Risk ölçme, 

 İdarenin göğüsleyeceği risk kapasitesinin tespiti, 

 Risklere verilecek yanıtları üretme, 
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anlamına gelir.  

Risk değerlendirmesi makul güvenceyi sağlayacak uygun kontrol faaliyetlerinin 

belirlenmesinde kilit bir öneme sahiptir. İç ve dış faktörlerden kaynaklı idarenin koşulları 

devamlı olarak değişmekte olduğundan risk değerlendirmesi süreklilik arz etmektedir.  

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların Risk Değerlendirmesi 

başlıklı 7/b maddesinde; “Risk değerlendirmesi, mevcut  koşullarda meydana gelen 

değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, 

stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç 

ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir”, hükmü yer almaktadır.  

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde; 

Risk Değerlendirme Bileşeni: 

 Planlama ve Programlama 

 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

olmak üzere iki standarttan oluşmaktadır. Planlama ve Programlama standardında 6, 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardında 3 genel şart bulunmaktadır. 

 

Planlama ve Programlama: 
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için 

ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, 

faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. Bu standart için gerekli genel 

şartlar; 

 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. 

 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı 

hazırlamalıdır. 

 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun 

olarak hazırlamalıdır. 

 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans 

programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. 

 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel 

hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. 

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

süreli olmalıdır. 

 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:  
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini 

engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri 

belirlemelidir. Bu standart için gerekli genel şartlar; 

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

belirlemelidir. 

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

edilmelidir. 

 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. 



III.D.4 Kontrol Faaliyetleri Bileşeni  
Kontrol faaliyetleri; idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politikalar, kurallar ve uygulamalardır. 

Kontrol faaliyetleri idarenin bütün kademelerinde olmak üzere planlama, 

programlama, uygulama, gözden geçirme ve hesap verme faaliyet ve süreçlerini kapsar. 

Kontrol tedbirlerini almak ve kontrol faaliyetlerini yürütmek idari bir görev ve 

sorumluluktur. Başta üst yöneticiler olmak üzere, bütün personel kurumlarının amaçlarına 

ulaşmasını önleyecek unsurlara ve risklere karşı duyarlı olmak durumundadır. 

Görevler ayrılığı ilkesi ile görev ve yetkilerin aynı kişide birleşmesinin önlenmesi, 

belli işler için onay ve muvafakat aranması, işlemlerin kayıt altına alınması, fiziki sayımlar 

uygulamadaki kontrol faaliyetlerinin belli başlılarındandır. Bu kontroller teoride, önleyici, 

tespit edici ve düzeltici kontroller olarak sınıflandırılmıştır. 

Bu bağlamda Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2005 tarih ve 26040 ( 3.mükerrer) 

sayılı resmi gazete yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7. 

maddesinin (c) bendinde de  ‘‘Kontrol Faaliyetleri; önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü 

kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.’’ hükmü yer almaktadır. 

Kontrol faaliyetlerinin etkin olabilmesi için; 

 Amaca uygun olması (doğru yerde, doğru kontrol ve ilgili risklerle orantılı 

olması) 

 Dönem boyunca yapılmış plana göre işlerin hayata geçirilmesi (müdahil olan 

bütün çalışanlar tarafından özenle uyulması ve kilit personelin olmadığı ya da 

iş gücünün çok fazla zamanlarda devre dışı kalmaması) 

 Maliyet etkin olması (kontrolün uygulamaya konma maliyetinin ondan elde 

edilecek yararları aşmaması) 

 Kapsamlı, makul ve kontrol hedefleri ile bağlantılı olması gerekir. 

Kontrol Faaliyetleri Standartları 6 ana başlık altında ele alınmıştır: 

 

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: 
İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji 

ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. 

Bu standartlar için gerekli genel şartlar; 

 Her bir faaliyet ve riskler için uygun kontrol strateji ve yöntemleri ( düzenli 

gözden geçirme örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, 

raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, 

inceleme, izleme ve vb.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem 

sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. 

 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin 

sağlanmasını kapsamalıdır. 

 Belirlenen kontrol yönetiminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 

 

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: 
İdareler faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu 

alanlarla ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine 

sunmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar; 

 İdareler faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler 

belirlemelidir. 
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 Prosedür ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, 

uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır 

 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı mevzuata uygun ve ilgili 

personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. 

 

Görevler Ayrılığı: 
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile 

mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kayıt edilmesi ve kontrol edilmesi 

görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. 

Bu standartlar için gerekli genel şartlar; 

 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kayıt 

edilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. 

 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak 

uygulanmadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli 

önlemleri almalıdır. 

 

Hiyerarşik Kontroller: 
Yöneticiler iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol 

etmelidir. Bu standart için gerekli şartlar; 

 Yöneticiler prosedürlerin etkili ve sürekli bir şeklide uygulanması için gerekli 

kontrolleri yapmalıdır. 

 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. 

 

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

Bu standart için gerekli şartlar; 

 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi 

sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağan üstü 

durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı önlemler 

alınmalıdır. 

 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 

 Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli 

belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporun görevlendirilen 

personele verilmesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. 

 

Bilgi Sistemleri Kontrolleri: 
İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli 

kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 

Bu standart için gerekli şartlar; 

 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı 

olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda 

yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi 

ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. 

 



III.D.5 Bilgi ve İletişim Bileşeni  
Bilgi, kurum içinde üretilen veri ve bunların işlenmiş hallerinin, çalışanların mesleki 

bilgileri, deneyimleri, kişisel değerleri, görüşleri ve yetenekleri ile birleştirilerek karar alma, 

planlama, üretim, analiz, tahmin gibi süreçlerde kullanılan biçimidir.  

İletişim genel anlamda insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele 

alınmaktadır. İletişimin amacı alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı 

yaratmaktır. İletişim; etkin iç kontrolün önem ve ilgisine yönelik bilinci yükselterek, kurumun 

risk göğüsleme kapasitesi ile risk kabulleri arasında bağlantı kurarak iç kontrol unsurları 

üzerinde etki yaratıp desteklenmesinde personelin rol ve sorumluluklarını fark etmesini 

sağlamaktadır. 

İç Kontrol bileşenlerinin dördüncüsü olan bilgi ve iletişim idarenin amaçlarına, 

belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında 

ve güvenilir olarak üretilmesini ve iletilmesini sağlamak üzere idare tarafından bir sistemin 

oluşturulmasını ve sürdürülmesini öngörmektedir. İç ve dış kaynaklardan elde edilen bilginin 

ilgili ve yetkili birimlere ulaşımını sağlayacak yatay, dikey iletişim kanallarının işlerliği, üst 

yönetim başta olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bilgiye dayalı karar üretmek ve 

bilginin iş süreçlerinde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayati öneme sahiptir. Bilgi ve 

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

ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman 

dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsamaktadır. Kuruma 

ilişkin her türlü bilginin paylaşımını sağlamak üzere yöneticiler ve çalışanlar arasında düzgün 

bir iletişim kanalı oluşturulmalıdır. Bilgi ve iletişim, ilişkili iç ve dış bilgilerin belirlenmesi, 

elde edilmesi, işlenmesi ve organizasyon içerisinde zamanında iletilmesi, sağlıklı kararlar 

alınabilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde raporlama yapılabilmesi, doğru hedeflerin 

saptanarak gerçekleşme performansının takip edilmesi ve risklerin yönetilebilmesi için 

gereklidir.   

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun beşinci kısmında Kamu 

Kurumlarına yönelik “iç kontrol sistemi” ne ve sistemin önemli bileşenlerinden olan bilgi ve 

iletişim standardı (mali istatistikler, muhasebe kayıtları ve faaliyet raporları) düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme ile Kamu İç Kontrol Standartları; COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç 

Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 

belirlenmiştir. 

Kamu idareleri, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu 

sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem 

planlarının oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması 

çalışmalarını yürütmeye başlamışlardır. Etkili bir bilgi ve iletişim sistemi Belediyenin kendini 

tanımasını ve kurumsallaşmasını, yönetim sürecinin sistemli ve disiplinli bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Böylece kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, kurum 

personelinin yetki, görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi, kamu kaynaklarının 

etkin ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır. 

Bilgi ve iletişim Değerlendirme Bileşeni aşağıda sayılan  4  standart ana başlık altında 

toplanmıştır:  

 Bilgi ve iletişim 

 Raporlama 

 Kayıt ve dosyalama 

 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 

Bilgi ve İletişim standardında 7, Raporlama standardında 4, Kayıt ve Dosyalama 

standardında 6, Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi standardında 3 olmak üzere 

toplam 20 genel şart bulunmaktadır.  
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Bilgi ve İletişim Standardı:  
Belediyemiz birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma 

süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin 

sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. 

Bu standartlar için gerekli genel şartlar; 

 Belediyelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve 

sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. 

 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve 

yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. 

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

 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması 

ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. 

 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları 

üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 Yöneticiler, Belediyenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde 

beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. 

 Belediyenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve 

sorunlarını iletebilmesini sağlamalıdır. 

 

Raporlama Standardı: 
Belediyenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap 

verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar; 

 Belediyeler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri 

ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. 

 Belediyeler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 

 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler Belediye faaliyet raporunda gösterilmeli 

ve duyurulmalıdır. 

 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı 

olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili 

hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. 

 

Kayıt ve Dosyalama Sistemi Standardı: 
Belediyeler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, 

sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 

Bu standartlar için gerekli genel şartlar; 

 Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden 

evrak ile belediye içi haberleşmeyi kapsamalıdır. 

 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel 

tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. 

 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını 

sağlamalıdır. 

 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. 

 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde 

sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. 



 Belediyenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini 

de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi 

oluşturulmalıdır. 

 

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standardı: 
Belediyeler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde 

bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 

Bu standart için gerekli şartlar; 

 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.  

 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi 

yapmalıdır. 

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

yapılmamalıdır. 

 

III.D.6 İzleme Bileşeni   
İzleme, genel olarak herhangi bir faaliyet veya sistemin gözden geçirilmesi, takip 

edilmesi, gelişimi ve sonucunun değerlendirilmesi olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda 

yapılan çalışmalar, kurumdaki iç kontrol sisteminin kalitesi, yeterliliği ve etkinliğinin 

değerlendirildiği ve belirlendiği uzun bir süreçten oluşmaktadır. İzleme, iç kontrol sisteminin 

kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu nedenle, iç 

kontrol sistemine ilişkin yürütülen eylem ve projelerin bir bütün olarak sistematik takibi ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir. İç kontrol izleme faaliyetlerinin iki temel amacı 

bulunmaktadır.  Bunlar ise, iç kontrol siteminin istenilen düzeyde çalışıp çalışmadığının tespit 

edilmesi; kurumun belirlemiş olduğu misyonu çerçevesinde, iç kontrol sistemi kapsamındaki 

hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının değerlendirilmesi, şeklinde de ifade edilebilir. 

Bu doğrultuda, Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. Mükerrer) 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 

7. maddesinin “e” bendinde de İzleme (gözetim) için “İç kontrol sistem ve faaliyetleri gözden 

geçirilir ve değerlendirilir” denilmektedir. Söz konusu yönetmelik dışında COSO modeli, 

Uluslararası Sayıştaylar Birliği, (INTOSAI) Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve 

Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde belirlenen ve 26.12.2007 tarih ve 26738 

sayılı resmi gazetede Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu 

tebliğde “izleme, kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme 

faaliyetlerini kapsar” denilmiştir. 

Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planında, İzleme Bileşeni standardı iki alt 

standart altında yürütülmüştür. Bunlar;  

 İç kontrolün değerlendirilmesi 

 İç denetim 

İç kontrol değerlendirmesi standardı kapsamında beş genel şart, iç denetim standardı 

kapsamında ise iki genel şart öngörülmüştür  

 

İç kontrolün değerlendirilmesi: 
Belediyenin birimleri iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. Bu 

standart için gerekli genel şartlar; 

 İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu 

iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. 

 İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve 

yöntem belirlenmelidir. 
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 İç kontrolün değerlendirilmesine belediyenin birimlerinin katılımı 

sağlanmalıdır. 

 İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 

raporlar dikkate alınmalıdır. 

 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler 

belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. 

 

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

standart için gerekli genel şartlar; 

 İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen 

standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. 

 İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri 

içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. 

Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.2007 tarih ve 26783 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan,  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idareleri için, iç kontrol 

sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla beş bileşen 

(kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme), 18 standart, 

bu standartlar için ise 79 genel şart belirlemiştir. Yine kamu idarelerine rehberlik etmesi 

amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi hazırlanarak gerekli çalışmaların başlatılması 

bakımından tüm kamu idarelerine göndermiştir. 

İzleme ve Değerlendirme Standardı bileşenine ait toplam 8 tane eylem belirlenmiş 

olup,  eylemlerin Standartlara göre dağılımı: 

 İç kontrolün değerlendirilmesi standardına yönelik 6 eylem, 

 İç denetim standardına yönelik, Belediyede iç denetim birimi bulunmadığından 

bu yönde bir eylem belirlenmemiştir. 

Belediyemiz iç kontrol uyum eylem planı üst yönetimin sahiplenmesiyle birlikte tüm 

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

yerelde vatandaşlara sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılması, varlıkların korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 

olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul 

görmektedir.  

Belediyemizin vatandaşlarına 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. 

Çanakkale Belediyesi olarak ciddi bir çalışma soncunda hazırlanan  İç kontrol uyum 

eylem planı değişen koşullara ve gelişmelere göre sürekli gözden geçirilerek uygulamaya 

konacak olan bir plan niteliğindedir. Planın başarısı ekteki yönerge çerçevesinde öngörülen 

sistematik izleme ve değerlendirme sürecine bağlıdır.   



İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerde görev alan yöneticiler 

uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi sorumluluk alanlarında yerine 

getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır. 

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 planımızın aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesi 

sürecinde aşağıda sıralanan temel adımlar hızla atılacaktır:  

 İç kontrol uyum eylem planının kurum tarafından sahiplenilmesi ve farkındalığına 

yönelik olarak bir belediye başkan yardımcısının başkanlığında üç başkan yardımcısı 

ve üç birim yöneticisinden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) 

oluşturulmuştur. Bu kurulun özellikle izleme ve değerlendirme sürecinde etkin bir 

çalışma performansı ortaya koymasına yönelik bir çalışma programı ortaya konacaktır. 

Bu kurul birimler arası koordinasyon ve işbirliğini de aynı zamanda sağlayacaktır. 

 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal yapı ve öncelikler  

dikkate alınarak bir program dahilinde öngörüldüğü şekilde aşama aşama uygulamaya 

konacaktır. Burada sonuçların değerlendirilmesi uygulamanın etkinliği açısından 

önemli görülecektir.  

 Toplam kalite çalışmaları ile iç kontrol çalışmaları mali yönetime ilişkin yürütülen 

diğer çalışmalarla birlikte bütünsel bir çerçevede ele alınacaktır. Bu anlamda kalite 

çalışmalarını yürüten ekip ile iç kontrol çalışmalarını yürüten ekibin yapısı aynı 

olacaktır. 

 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamına ilişkin faaliyetlere 

özellikle planın ilk uygulama yılında öncelik verilecektir. 

 

Etkin bir eylem planı yönetimi için vazgeçilemez öneme sahip üç unsur; işbirliği ve 

koordinasyon, faaliyetlerin zamanında tamamlanması ve çıktıların kalitesidir. Bu unsurlar bir 

arada proje yönetim üçgeni olarak tanımlanır. Üç parçalı bu yapı dengeyi gösterir. Dengeyi 

sağlamak için bu üç unsur birbirine bağlı ve birlikte düşünülmelidir. Ancak bu unsurları her 

zaman eşit değerlendirebilmek zordur. Birini değiştirmek diğerlerini etkileyecektir. Örneğin 

proje zamanını kısaltmak proje maliyetlerini artıracaktır veya proje maliyetlerini azaltmak 

proje kalitesini de düşürecektir. Bu nedenle bu üç unsur arasında dengenin sağlanması (trade-

off) ve en iyi kararların süratle alınması gereklidir.  

 IV. SONUÇ 
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Teknik olarak ele alındığında bir eylem planının istenilen zamanda ve kalitede 

bitirilebilmesi için ilk olarak hangi faaliyetlerin ne zaman başlaması ve tamamlanması 

gerektiği belirlenmelidir. Daha sonra eylem planı, yönetim alanlarına yani projelere 

bölümlenmeli ve bu projeler hızlıca başlatılmalıdır. Burada en önemli husus tüm projelerin 

eşgüdümü ve izlenmesinden sorumlu bir üst yapının ve buna ilişkin prosedürlerin 

oluşturulmuş olmasıdır. 

Çanakkale Belediye Başkanlığı 2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planı’nda yer alan 

projelere ilişkin “proje döngüsü” aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır; 

 Projenin mantıksal çerçevesinin oluşturulması, 

 Projenin tanımlanması, 

 Projenin amaçları belirlenmesi 

 Projenin önceliklerinin saptanması, 

 Proje ekibinin oluşturulması ve çalışma yönteminin belirlenmesi, 

 Faaliyetler ve Zaman Tablosunun hazırlanması, 

 Projenin performans göstergelerinin ve somut çıktılarının tanımlanması. 

2015 İç Kontrol Uyum Eylem Planının uygulanması, yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren eylem matrislerinde yer alan tamamlanma süreleri esas alınarak başlatılacaktır. 

Yukarıda belirtildiği şekilde proje döngüleri tamamlanan projeler, Üst Yönetimin onayını 

müteakip uygun kanallarla duyurulacak ve Zaman Tablolarında belirtildiği biçimde 

uygulamaya konulacaktır. Bu tarihe kadar uygulanmasına başlanılmış veya tamamlanmış 

eylemler ilgili oldukları proje ile ilişkilendirileceklerdir. 

İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev yapan yöneticiler 

uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi sorumluluk alanlarında yerine 

getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır. 

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:  

 Çanakkale Belediyesi 2015 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve 

Koordinasyon Kurulu oluşturulacaktır.  

 İzleme ve Koordinasyon Kurulu’nun çalışma usul ve esasları belirlenecektir. 

 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.  



 Çanakkale Belediyesi 2015 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile belirlenen projelerin 

mantıksal çerçevesi ve dokümantasyonu tamamlanacak, proje ekipleri 

oluşturulacaktır. 

 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal yapı ve öncelikler 

dikkate alınarak her bir proje bazında hazırlanacak faaliyet planı dâhilinde 

öngörüldüğü şekilde aşama aşama uygulamaya konulacaktır.  

 Uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekli olan 

talimatlar konusunda proje sorumluları yetkilendirilecektir. 

 Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve 3’er aylık dilimlerle “İç 

Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu” kaleme alınacak ve Başkanlık 

Makamına 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 kütük ve arşiv sistemi oluşturulacaktır. 

Çanakkale Belediye Başkanlığı 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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Ek 1: ÇANAKKALE BELEDİYESİ İÇ KONTROL GENELGESİ 

T.C. 

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI GENELGESİ 

(03.12.2014) 

 

Genel açıklamalar 

MADDE 1- (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55’inci 
maddesinde iç kontrol; “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 

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

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 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. 

(2) 5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve 

kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini 

harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri 

hükme bağlanmıştır.  

(3) Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç 

kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü 

düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, 

idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu 

verilmiş bulunmaktadır.  

(4) 5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesine göre, Mali Hizmetler Birimleri, 

“idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten” sorumludurlar.  

(5) Bilindiği üzere iç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle 

birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İç kontrolün kapsamına 

idarenin bütün birimlerindeki mali ve mali olmayan her türlü faaliyet, karar ve işlemler 

dâhildir. Bu nedenle, tüm harcama birimleri iç kontrol eylem planının oluşturulmasında, 

revize edilmesinde ve iç kontrol eylem planının hayata geçirilmesinde üzerlerine düşen 

görevleri yerine getireceklerdir. 

 

İç kontrol standartları uyum eylem planının amacı ve süresi 

MADDE 2- (1) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ile;  

a) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerimizin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesi, 

b) Faaliyetlerimizin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi,  

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



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

edinilmesi,  

d) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunması,  

amaçlanmaktadır.  

(2) Bu çerçevede yürürlüğe konulduktan sonraki iki yıllık dönemde uygulanmak üzere 

hazırlanacak uyum eylem planı, her şart ve koşulda gerekçeleri raporlanmak şartıyla revize 

edilebilecektir. Revize çalışmalarının tamamlanmasını müteakip üst yönetici onayından 

geçirilerek Maliye Bakanlığı’na bildirilecektir.  

(3) İzleme ve değerlendirme çalışmalarında herhangi bir sebeple kesintiye sebep 

verilmeyecek, eylem planı ile öngörülen sorumluluk sahalarında ve takvimi içerisinde zorunlu 

sebepler ortaya çıkmadıkça aksamaya mahal verilmeyecektir. 

(4) Hukuki düzenleme ve zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda uyum eylem 

planının revize edilmesi zorunludur.  

(5) Eylem planı uygulamasına yönelik olarak ilgili kurulca altı ayda bir durum tespiti 

ve raporlaması yapılacaktır. 

(6) İç Kontrol Uyum Eylem Planı iki yıllık süreyi kapsayacak olup, eylemler tüm 

birimlerce 31.12.2016 tarihine kadar eksiksiz bir şekilde yerine getirilecektir. 

 

İç kontrol standartları eylem planının kapsamı ve unsurları  

MADDE 3- (1) 5018 sayılı Kanunun 57’nci maddesinde yeterli ve etkili bir kontrol 

sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 

olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, 

belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve 

kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması 

bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve 

sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınacağı belirtilmiştir.  

(2) 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların "İç kontrol standartları" başlıklı 5’inci 

maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin malî ve malî olmayan tüm 

işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, 

Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev alanları 

çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği 

belirtilmiştir.  

(3) Belediyemiz görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç, prosedürler ve 

özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı Kanuna, 

ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olmak ve Belediyemize özel 

süreçlere ilişkin olmak zorundadır.  

(4) Belediyemizin iç kontrol sisteminin, 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 söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini 

sağlamak üzere gerekli tüm önlemler alınacaktır.  

(5) Süreç analizi çalışmaları bütünü içerisinde yer alacak; iş akış diyagramlarının 

hazırlanması, görev tanımı ve dağılımına esas çalışmaların yerine getirilmesi, mevcut iç 

kontrol eylem planı hazırlama grubu dışında oluşturulacak ayrı çalışma ekip veya ekiplerince 

yerine getirilecektir. 

(6) İç kontrolün unsurları, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde iç 

kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıda belirtildiği gibi yer almıştır:  
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a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış 

sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans 

esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem 

verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi 

sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir 

şekilde belirlenir.  

b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen 

değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, 

stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç 

ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.  

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti 

belirlenir ve uygulanır. 

ç) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde 

kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.  

d) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve 

değerlendirilir.  

e) Sorumluluk: Eylem Planının uygulanmasında görev alan kişilerden oluşan 

koordinasyon kurulu ile birimlerde konu ile görevlendirilmiş çalışma gruplarını kapsar.  

 

İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve hayata geçirilmesi 

MADDE 4-  (1) Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarının etkin 

bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, ekli listede isim ve unvanları yer alan (Ek: 1) üst yönetim 

ve harcama yetkililerini temsil eden bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

oluşturulmuştur. Kurulun sekreterya işleri ile raportörlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 

tarafından sağlanacaktır. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İç 

Kontrol Çalışma Grubu tarafından Kurula; en az üç ayda bir, çalışmalarda gelinen durum 

hakkında bilgilendirme ve raporlama yapılması esastır.   

(2) Harcama birimlerinden yönetici veya hiyerarşik olarak harcama yetkilisine en 

yakın düzeydeki temsilcilerden oluşan ve bu Genelge ekinde yer alan görevlilerden oluşan 

(Ek: 2), Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İç Kontrol Çalışma 

Grubu oluşturulmuştur. 

(3) Kurumsal farkındalığı ve iç kontrol konusunda kurumsal kapasiteyi artırmak 

amacıyla, katılımcılığı artırmak üzere yapılan çalışmalar ve çıktılar tüm personel ile 

paylaşılacaktır. Belediyemizce İç Kontrol Sisteminin oluşturulması kapsamında yürütülecek 

çalışmaların tanıtımı için Başkanlık Makamının onayı sonrasında tüm birim ve personelin 

bilgi sahibi olmasını sağlayacak toplantı ve eğitimler düzenlenecektir.   

(4) Belediyemizde, iç kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve uygulanmasına 

yönelik eğitimler yapılacaktır. Ayrıca bilgilendirme ve algıyı güçlendirme toplantıları yanında 

ihtiyaç duyulan eğitimlere de etkin bir şekilde devam edilecektir. 

(5) Belediyemizde güçlü bir iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarına, iç kontrol 

sisteminin gereklerinin belediyemizde istenilen ölçüde karşılanıp karşılanmadığı ile ilgili bir 

mevcut durum analizi yapılarak başlanılacaktır. 

(6) Bu analiz sonuçlarına göre tüm harcama birimleri sorunları gidermeye yönelik 

eylem ve çalışmalarda bulunacaklardır.   

(7) İç kontrol kapsamında daha önce yürütülen süreç çalışmalarının tüm harcama 

birimlerince etkin bir destekle güncellenmesi ve gerekli revizelerin sağlanması 

hedeflenmektedir.  



(8) Sonuç olarak, mevcut durum analizine dayalı bir yol haritası belirlenecektir. Tüm 

harcama birimlerimiz tarafından, bu yol haritasını içeren İç Kontrol Uyum Eylem Planımız 

kapsamında öngörülen eylemlerin izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik bir 

yapının, Belediyemizde kurulması çalışmaları yürütülecektir.  

 

Sorumluluk 

MADDE 5- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, İç Kontrol alt biriminin 

organizasyonunun sağlanması, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması 

ve geliştirilmesi ile ön mali kontrol sisteminin yapılandırılmasından, 

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, iç kontrole ilişkin uygulanacak eğitim 

programları ve bilgilendirme çalışmalarında harcama birimleri arasında duyuru ve katılım 

sağlamaktan, 

(3) Tüm birimler, görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve 

işlemlere ilişkin olarak iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişinden,  

(4) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu iç kontrol sistemini izlemek, 

yönlendirmek ve aksaklıklara müdahale etmek ve üst yöneticiye gerekli raporlamayı 

yapmaktan,  

(5) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İç Kontrol 

Çalışma Grubu, eylem planını hazırlamak, revize etmek ve çıktıları elde etmekten, 

(6) İç Denetçi iç kontrol sisteminin etkinliğini denetlemekten, 

(7) Başkan Yardımcıları görev alanlarındaki müdürlüklerin etkin bir şekilde iç 

kontrol sistemine uyum sağlamasını izlemekten, 

sorumludur. 

 

İç kontrol eylem planının uygulama, izleme ve değerlendirilmesi  

MADDE 6-   (1) İç kontrol Uyum Eylem Planı’nda yer verilen eylemler, İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulunda son halini aldıktan sonra, sorumlu çalışma grubuna, ilgili 

birim ve/veya birimlere eylemin çıktısı ve tamamlanma tarihini belirten üst yönetici onayıyla 

tebliğ edilecek ve eylemlere ilişkin çıktıların elde edilmesi sürecinde Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İç Kontrol Çalışma Grubu ile koordineli 

çalışılarak eylem planı hazırlıklarının tamamlanma tarihine kadar çıktıların  elde edilmesi 

sağlanacaktır. 

        (2) Hazırlanan uyum eylem planında öngörülen eylemlere ilişkin çıktıların, 

zamanında ve istenilen kalitede elde edilip edilmediği üçer aylık dönemlerde yapılacak 

değerlendirme toplantıları ve Başkanlığa sunulacak raporlarla ortaya konulacak ve bu 

raporlarda belirtilen aksayan yönlere ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.    

 

Mevzuata uyum  

MADDE 7- (1) Genelgenin yayım tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatta daha sonra 

yapılacak ilave ve değişiklikler çalışmaların bütünü ölçütünde takip edilecek, izlenecek ve 

gerekli uyumlaştırmalar yapılacaktır.  

 

  Yürürlük  

MADDE 8-  (1) Bu İç Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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EKLER: 

Ek-1 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu listesi 

Ek-1 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

Sıra 

No 
Adı ve soyadı Unvanı Kuruldaki Görevi 

1 S. Handan ÖZYAYLA Başkan Yardımcısı Kurul Başkanı 

2 Özleyiş ÇETİN Başkan Yardımcısı Üye*** 

3 Ali SÜRÜCÜ Başkan Yardımcısı Üye 

4 Rebiye UNÜVAR Başkan Yardımcısı Üye 

5 Nihat KULOĞLU 
Mali Hizmetler 

Müdürü 
Raportör 

6 A. Sevil ALBAY Özel Kalem Müdürü Üye 

7 Levent GÜRBÜZ Hukuk İşleri Müdürü Üye 

 

*** Özleyiş ÇETİN, 05.01.2015 tarih 27661994/010-4 sayılı Başkanlık oluruyla emekli olan 

Adnan ALBAYRAK yerine Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 


