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1. ‹ç Kontrol Standartlar›na Uyum Eylem Plan› Tablosu

G‹R‹ﬁ
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol
sistemi bütünüyle de¤iﬂtirilerek, mali saydaml›k, hesap verme sorumlulu¤u, stratejik planlama,
performans esasl› bütçeleme, çok y›ll› bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimin, yeni mali yönetim
ve kontrol sisteminin temel unsurlar› olarak düzenlenmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Kamu mali yönetim
ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmas›n› ve bunun bir unsuru olarak da idarelerin
yönetim sorumlulu¤u çerçevesinde iç kontrol faaliyet ve süreçlerinin tasarlan›p uygulanmas›n›
öngörmektedir.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde ‹ç kontrol;
idarenin amaçlar›na, belirlenmiﬂ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,
ekonomik ve verimli bir ﬂekilde yürütülmesini, varl›k ve kaynaklar›n korunmas›n›, muhasebe
kay›tlar›n›n do¤ru ve tam olarak tutulmas›n›, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zaman›nda ve
güvenilir olarak üretilmesini sa¤lamak üzere idare taraf›ndan oluﬂturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve di¤er kontroller bütünü olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56. maddesinde de iç kontrolün
amac›; Kamu gelir, gider, varl›k ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde
yönetilmesini, idarelerin kanunlara ve di¤er düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
her türlü mali karar ve iﬂlemlerde usulsüzlük ve yolsuzlu¤un önlenmesi, karar oluﬂturmak ve
izlemek için düzenli, zaman›nda ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varl›klar›n kötüye
kullan›lmas› ve israf›n› önlemek, kay›plara karﬂ› korunmas›n›n amaçlanma ﬂeklinde belirtilmiﬂtir

Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›; an›lan Kanunun 55 inci maddesinin ikinci f›kras› ve ‹ç ve
Ön Mali Kontrol Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 5 inci maddesi gere¤i Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan Treadway Komisyonu Sponsor Örgütler Komitesi (COSO) modeli,
Uluslararas› Say›ﬂtaylar Birli¤i (INTOSAI) Kamu Sektörü ‹ç Kontrol Standartlar› Rehberi ve
Avrupa Birli¤i ‹ç Kontrol Standartlar› çerçevesinde belirlenmiﬂ ve “Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›
Tebli¤i” haz›rlanarak, 26.12.2007 tarihli ve 26738 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
Söz konusu Tebli¤de; Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›na
uyumunu sa¤lamak üzere; yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar›n belirlenmesi, bu çal›ﬂmalar için
eylem plan› oluﬂturulmas›, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin haz›rlanmas›
çal›ﬂmalar›n›n en geç 30.06.2009 tarihine kadar tamamlanmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
Bu çerçevede, kamu idareleri taraf›ndan görev alanlar› çerçevesinde her türlü yöntem, süreç
ve özellikli iﬂlemlerle ilgili belirlenebilecek ayr›nt›l› standartlar, 5018 Say›l› Kanuna, ilgili di¤er
mevzuata ve kamu iç kontrol standartlar›na uygun olmak ve idareye iliﬂkin özellikli süreçleri
kapsamak zorundad›r. ‹darelerce gerek görülmesi halinde haz›rlanabilecek ‹dare Ayr›nt›l› ‹ç
Kontrol Standartlar›, idarelerin yasal ve idari yap›lar›, personel ve mali durumlar› gibi her bir
idarenin kendine özgü koﬂullar› dikkate al›narak kat›l›mc› yöntemlerle belirlenecek ve üst
yönetici onay›n› izleyen on iﬂgünü içinde Maliye Bakanl›¤›na gönderilecektir.
Aﬂa¤›da, iç kontrolün tan›m›, özellikleri ve genel esaslar›, iç kontrol alan›nda Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan belirlenen standartlar ve iç kontrol sisteminin bileﬂenleri, iç kontrol sisteminde
görevliler ve sorumluluklar›na iliﬂkin genel de¤erlendirme yap›lmakta, belediyemizin iç kontrol
sistemi bak›m›ndan mevcut durumu ve belediyemizde oluﬂturulacak iç kontrol sistemi
standartlar› ve eylem plan› tasla¤› sunulmaktad›r.Bu eylem plan›na sorumlu birimlerin ve
iﬂbirli¤i yapacak birimlerin gerek amirleri gerekse tüm çal›ﬂanlar›yla harfiyen riayet etmeleri
ve mümkünse standartlara uyumu sa¤layacak eylemleri öngörülen süreçte tamamlamalar›
büyük önem taﬂ›maktad›r.Bu konuda tüm personelimizin sorumluluklar›n› yerine getireceklerine
dair inanc›m›z tamd›r.Eyüp Belediye Baﬂkanl›¤› ‹ç Kontrol Standartlar› Eylem Plan›n›n
haz›rlanmas›na katk›s› olan tüm personelimize teﬂekkür eder,halk›m›za ve ülkemize faydal›
olmas›n› dilerim…

‹smail KAVUNCU
Eyüp Belediye Baﬂkan›

A. ‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹N‹N GENEL ESASLARI
1. Amaç
a) Kamu gelir, gider, varl›k ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde yönetilmesi,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve di¤er düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
c) ‹darenin her türlü mali karar ve iﬂlemlerde usulsüzlük ve yolsuzlu¤un önlenmesi,
d) Kamu ad›na karar oluﬂturmak ve izlemek için düzenli, zaman›nda ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi,
e) Varl›klar›n kötüye kullan›lmas› ve israf›n› önlemek ve kay›plara karﬂ› korunmas› amaçlanmaktad›r.
2. Kapsam
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beﬂinci K›sm›nda “iç kontrol sistemi”
düzenlenmiﬂtir. Bu k›s›mda, iç kontrol sistemine iliﬂkin olarak; iç kontrolün tan›m› ve amac›, kontrolün
yap›s› ve iﬂleyiﬂi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki
ve sorumluluklar›, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanmas›, iç denetim, iç denetçinin görevleri, mali
hizmetler uzman ve uzman yard›mc›lar› görevleri hususlar›na yer verilmiﬂtir.
5018 say›l› Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlar›na, belirlenmiﬂ politikalara ve
mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde yürütülmesini, varl›k ve
kaynaklar›n korunmas›n›, muhasebe kay›tlar›n›n do¤ru ve tam olarak tutulmas›n›, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zaman›nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa¤lamak üzere idare taraf›ndan oluﬂturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve di¤er kontroller bütünü” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda iç kontrolün kapsam›na idarenin bütün birimlerindeki mali ve mali olmayan
her türlü faaliyet, karar ve iﬂlem dâhildir.
3. Dayanak
‹ç Kontrol Sistemine iliﬂkin bu Eylem Plan›,
24.12.2003 tarih ve 25326 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 5018 say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) say›l› Resmî
Gazetede yay›mlanan ‹ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar, 26.12.2007 tarih ve 26738
say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› Tebli¤ine dayan›larak; Maliye Bakanl›¤›
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ünce yay›mlanan Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›na Uyum Eylem
Plan› Rehberinde belirlenen temel ilkeler ve yönteme ba¤l› kal›narak haz›rlanm›ﬂt›r.

4. ‹ç Kontrolün Unsurlar› ve Genel Koﬂullar›
‹ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar› belirleyen Yönetmeli¤in 7 nci maddesinde ise iç
kontrolün unsurlar› ve genel koﬂullar› aﬂa¤›da belirtildi¤i gibi yer alm›ﬂt›r.
a) Kontrol ortam›: ‹darenin yöneticileri ve çal›ﬂanlar›n›n iç kontrole olumlu bir bak›ﬂ sa¤lamas›, etik
de¤erlere ve dürüst bir yönetim anlay›ﬂ›na sahip olmas› esast›r. Performans esasl› yönetim anlay›ﬂ›
çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklar›n uzmanl›¤a önem verilerek bilgili ve yeterli kiﬂilere verilmesi
ve personelin performans›n›n de¤erlendirilmesi sa¤lan›r. ‹darenin organizasyon yap›s› ile personelin görev,
yetki ve sorumluluklar› aç›k bir ﬂekilde belirlenir.
b) Risk de¤erlendirmesi: Risk de¤erlendirmesi, mevcut koﬂullarda meydana gelen de¤iﬂiklikler dikkate
al›narak gerçekleﬂtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. ‹dare, stratejik plan›nda ve performans
program›nda belirlenen amaç ve hedeflerine ulaﬂmak için iç ve d›ﬂ nedenlerden kaynaklanan riskleri
de¤erlendirir.
c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulan›r.
d) Bilgi ve iletiﬂim: ‹darenin ihtiyaç duyaca¤› her türlü bilgi uygun bir ﬂekilde kaydedilir, tasnif edilir ve
ilgililerin iç kontrol ile di¤er sorumluluklar›n› yerine getirebilecekleri bir ﬂekilde ve sürede iletilir.
e) ‹zleme ve Gözetim: ‹ç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve de¤erlendirilir.

5. Temel ‹lkeler
‹ç kontrol ve ön mali kontrole iliﬂkin usul ve esaslar›n 6. maddesinde iç kontrolün temel ilkeleri aﬂa¤›daki
ﬂekilde belirlenmiﬂtir:
–‹ç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumlulu¤u çerçevesinde yürütülür.
–‹ç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate al›n›r.
–‹ç kontrole iliﬂkin sorumluluk iﬂlem sürecinde yer alan bütün görevleri kapsar.
–‹ç kontrol mali ve mali olmayan tüm iﬂlemleri kapsar.
–‹ç Kontrol sistemi y›lda en az bir kez de¤erlendirilir ve al›nmas› gereken önlemler belirlenir.
–‹ç kontrol düzenleme ve uygulamalar›nda mevzuata uygunluk, saydaml›k, hesap verilebilirlik ve
ekonomiklik, etkinlik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas al›n›r.

6. Kontrol Yap›s› ve ‹ﬂleyiﬂi
Kanunun 57. maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri,
muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluﬂtu¤u belirtilmiﬂ, yeterli ve etkili bir
kontrol sisteminin oluﬂturulabilmesi için;
–Mesleki de¤erlere ve dürüst yönetim anlay›ﬂ›na sahip olunmas›,
–Malî yetki ve sorumluluklar›n bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
–Belirlenmiﬂ standartlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›,
–Mevzuata ayk›r› faaliyetlerin önlenmesi,
–Kapsaml› bir yönetim anlay›ﬂ› ile uygun bir çal›ﬂma ortam›n›n ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›, bak›m›ndan
ilgili idarelerin üst yöneticileri ile di¤er yöneticileri taraf›ndan görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde
bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin al›nmas› öngörülmüﬂtür.
7. ‹ç Kontrol Standartlar›n›n Belirlenmesi
5018 say›l› Kanunun 57. maddesi hükümleri ve iç kontrole iliﬂkin uluslararas› standartlardan temel bir
çerçeve belge olan COSO raporu ba¤lam›nda iç kontrol;
 Bir amaç de¤il, idareyi hedeflerine ulaﬂt›rmak amac›yla kullan›lan bir yönetim arac›d›r.
 Sadece form, belge ve el kitab› ﬂeklindeki çal›ﬂmalar de¤il, teﬂkilat›, personeli ve yönetim tarz›n› da
içeren, süreklilik arz eden ve sistematik bir nitelik taﬂ›yan uygulamalar bütünüdür.
 Süreçler içerisinde yerleﬂiktir ve süreçlerde rol alan görevlilerce uygulan›r.
 Bir olay de¤il, sürekli ve sistematik bir nitelik taﬂ›r.
 Bir yönetim arac› olarak risk esasl›d›r.
 Makul bir güvence sa¤lar.
Bu durumda; Belediyemizde kurulacak bir iç kontrol sisteminden beklenilen katma de¤erin oluﬂturulabilmesi için gerek uluslararas› standart ve uygulamalar gerekse konuya iliﬂkin yasal ve idari düzenlemeler
uyar›nca iç kontrolün;
 Yaln›zca mali kontrolü kapsamad›¤›n›n, mali kontrol ile birlikte Belediyemiz taraf›ndan
oluﬂturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile birlikte di¤er kontrolleri de kapsad›¤›n›n;
 Belediyemizin mali olsun olmas›n tüm faaliyet ve iﬂlemlerini kapsad›¤›n›n,
 Bu noktada iç kontrolün belli mali iﬂlemler üzerinde gerçekleﬂtirilen ön mali kontrole indirgenmemesi
gerekti¤inin, ön mali kontrolü de içine alacak ﬂekilde geniﬂ kapsaml› faaliyet ve süreçlerin tamam›n›
kapsad›¤›n›n,
 Amaç de¤il amaca giden yol oldu¤unun, sadece kitapç›k ve formlardan de¤il,
Belediyemizin her seviyesinde görev yapan kiﬂilerden oluﬂtu¤unun,
 Makul ancak mutlak olmayan güvence verdi¤inin,
 Süreçlere ilave olarak yap›lan iﬂler ﬂeklinde alg›lanmamas›n›n, aksine iç kontrolün süreçlerin bir parças›
olarak ele al›nmas› gerekti¤inin,

 Etkili bir ﬂekilde kurulmas›n›n ancak Belediyemiz çal›ﬂanlar›n›n sorumluluklar›n› ve yetkilerini anlad›klar›
ve etik davranmay› üstlendikleri zaman mümkün olabilece¤inin,
 Sadece kontrol faaliyetlerini de¤il, karar al›nmas›ndan iﬂin sonuçland›r›lmas›na kadar geçen süreçte
izlenen tüm prosedürleri kapsad›¤›n›n, Belediyemiz birimlerinde çal›ﬂan her personelin iç kontrol
sisteminde rol almas› gerekti¤inin,
Üst Yöneticinin sahipli¤inde ve gözetiminde, Mali Hizmetler Müdürlü¤ünün teknik deste¤i ve
koordinatörlü¤ünde, harcama birimlerinin uygulamas›yla ve ‹ç Denetim Biriminin dan›ﬂmanl›k deste¤iyle
oluﬂturulaca¤›n›n; kabulü ile Belediyemiz tüm birimlerinde çal›ﬂanlar üzerinde bu hususlar›n fark
edilmesinin sa¤lanmas› ile kurulabilece¤i ve etkin bir ﬂekilde iﬂleyebilece¤i tabiidir.
Kurulacak iç kontrol sisteminde süreçlere yerleﬂik kontroller sadece gerekti¤i kadar olmal›, fazlas› iﬂlerin
aksamas›na neden olabilece¤i gibi yetersiz kontroller de usulsüzlüklerin ortaya ç›kmas›na neden
olabilecektir. Bu haliyle kontroller, gerekti¤i yer ve zamanda gerekti¤i kadar yap›lacak ﬂekilde süreçlerle
bütünleﬂmiﬂ olmal›d›r.
Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluﬂturulmas›nda,izlenmesinde ve
de¤erlendirilmesinde dikkate almalar› gereken temel yönetim kurallar›n› göstermekte ve tüm kamu
idarelerinde tutarl›, kapsaml› ve standart bir kontrol sisteminin kurulmas›n› ve uygulanmas›n›
amaçlamaktad›r.

B. ‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹N‹N B‹LEﬁENLER‹ VE STANDARTLARI
1. ‹ç Kontrol Sisteminin Bileﬂenleri
Kamu iç kontrol standartlar›, uluslar aras› standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrol;
 Kontrol ortam›,
 Risk de¤erlendirmesi,
 Kontrol faaliyetleri,
 Bilgi ve iletiﬂim,
 ‹zleme
Bileﬂenleri esas al›narak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmas›n› sa¤lamak üzere genel
nitelikte düzenlenmiﬂtir.
2. ‹ç Kontrol Sisteminin Standartlar›
Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› Tebli¤i ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluﬂturulmas›, uygulanma,
izlenmesi ve geliﬂtirilmesi amac›yla yukar›da belirlenen 5 bileﬂen esas al›narak, genel nitelikte 18 standart
ve bu standartlar için gerekli 79 genel ﬂart bulunmaktad›r. Bu standart ve ﬂartlar aﬂa¤›da say›lan 5 ana
bileﬂen alt›nda toplanm›ﬂt›r.Bunlar s›ras›yla aﬂa¤›daki gibidir:

1- Kontrol Ortam› (4 adet standart ve bu standart için 26 genel ﬂart)
Standart: 1. Etik De¤erler ve Dürüstlük
Standart: 2. Misyon, organizasyon yap›s› ve görevler
Standart: 3. Personelin yeterlili¤i ve performans›
Standart: 4. Yetki Devri
2- Risk De¤erlendirme (2 adet standart ve bu standart için 9 genel ﬂart)
Standart: 5. Planlama ve Programlama
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve de¤erlendirilmesi
3- Kontrol Faaliyetleri (6 adet standart ve bu standart için 17 genel ﬂart)
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Standart: 9. Görevler ayr›l›¤›
Standart: 10. Hiyerarﬂik kontroller
Standart: 11. Faaliyetlerin süreklili¤i
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
4- Bilgi ve ‹letiﬂim (4 adet standart ve bu standart için 20 genel ﬂart)
Standart: 13. Bilgi ve iletiﬂim
Standart: 14. Raporlama
Standart: 15. Kay›t ve dosyalama sistemi
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar›n bildirilmesi
5- ‹zleme (2 adet standart ve bu standart için 7 genel ﬂart)
Standart: 17. ‹ç Kontrolün de¤erlendirilmesi
Standart: 18. ‹ç Denetim

C. ‹Ç KONTROL S‹STEM‹NDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediyemizde kurulmas› gereken iç kontrol sistemine iliﬂkin sorumluluk; esas olarak Belediye Baﬂkan›,
Tüm Harcama Yetkilileri ve Mali Hizmetler Müdürlü¤ü ile ‹ç Denetimeaittir. Baﬂkan Yard›mc›lar›n›n
sorumlu¤u görev ve yetki devirleri ile s›n›rl›d›r.5018 say›l› Kanunun 11’ inci maddesi ile üst yöneticilere,
idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sisteminin kurulmas›, iﬂleyiﬂinin gözetim ve izlenmesi, iç kontrol
sisteminin bir gere¤i olarak yaz›l› prosedür ve talimatlar›n oluﬂturulmas› gibi düzenlemelerin yap›lmas›
görevleri verilmiﬂ ve Belediyelerde Belediye Baﬂkan›na bu hususlarda Belediye Meclisine karﬂ› hesap verme
sorumlulu¤u yüklenmiﬂtir. Belediye Baﬂkan› bu sorumlulu¤un gereklerini,harcama yetkilileri, muhasebe
yetkilisi ve iç denetçiler arac›l›¤›yla yerine getirecektir.
‹ç kontrolün temel ilkelerinin say›ld›¤› ‹ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar›n; 6. maddesinde,
iç kontrol faaliyetlerinin idarenin yönetim sorumlulu¤u çerçevesinde yürütülece¤i, iç kontrole iliﬂkin
sorumlulu¤un, iﬂlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsayaca¤› belirtilmiﬂtir.
5018 say›l› kanunun 8. maddesinde ise, üst yöneticilerin; iç kontrol sisteminin kurulmas› ve gözetilmesinden,
harcama yetkililerinin; görev ve yetki alanlar› çerçevesinde, idari mali karar ve iﬂlemlere iliﬂkin olarak iç
kontrolün isleyiﬂinden sorumlu olaca¤›, idarelerin mali hizmetler birimlerinin, iç kontrol sisteminin kurulmas›,
standartlar›n›n uygulanmas› ve geliﬂtirilmesi konular›nda çal›ﬂmalar yapaca¤› ve ön mali kontrol faaliyetini
yürütecekleri, muhasebe yetkililerinin; muhasebe kay›tlar›n›n usulüne ve standartlara uygun, saydam ve
eriﬂilebilir ﬂekilde tutulmas›ndan sorumlu olacaklar›, ayr›ca üs t yöneticilerin, harcama yetkililerinin ve di¤er
yöneticilerin, mesleki de¤erlere ve dürüst yönetim anlay›ﬂ›na sahip olmas›ndan, mali yetki ve sorumluluklar›n
gerekli yeterlili¤e sahip personele verilmesinden, belirlenmiﬂ standartlara uyulmas›n›n sa¤lanmas ›ndan,
mevzuata ayk›r› faaliyetlerin önlenmesinden, kapsaml› bir yönetim anlay›ﬂ›yla uygun bir çal›ﬂma ortam›n›n
ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›ndan görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu olacaklar› belirtilmiﬂtir. Di¤er
taraftan; yukar›da yer alan hükümler dahilinde üst yöneticinin 5018 say›l› Kanunla getirilen sorumlulu¤unu
yerine getirebilmesi için kendisine makul bir güvence verecek etkin bir iç denetime ihtiyaç duyaca¤›, iç
denetimin ise etkin olabilmesi için Belediyemizde iç kontrol sisteminin etkin bir ﬂekilde kurulmas›yla mümkün
olabilece¤i aç›kt›r.
5018 say›l› Kanunun 63. ve 64. maddelerinde ise; iç denetçilerin iç kontrol alan›ndaki görev ve sorumluluklar›
düzenlenmiﬂtir.‹ç Denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve geliﬂtirilmesi yönünde
önerilerde bulunulmas›ndan sorumludurlar.Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› Tebli¤inde kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin kurulmas› bak›m›ndan; “Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu ‹ç Kontrol
Standartlar›na uyumunu sa¤lamak üzere; yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar›n belirlenmesi, bu çal›ﬂmalar için
eylem plan› oluﬂturulmas›, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin haz›rlanmas› çal›ﬂmalar›n› yürütmeleri
ve bu çal›ﬂmalar› tamamlamalar› gerekmektedir. Söz konusu çal›ﬂmalar›n etkili bir ﬂekilde ve zaman›nda
yürütülmesini sa¤lamak üzere, idarelerin üst yöneticileri taraf›ndan gerekli önlemler al›nacakt›r.”
denilmektedir. Ayr›ca, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan “‹ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ‹liﬂkin Usul
ve Esaslar" uyar›nca üst yönetici ve harcama yetkilileri taraf›ndan iﬂ ve iﬂlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim
ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir ﬂekilde gerçekleﬂtirildi¤ini içeren iç kontrol
güvence beyan› her y›l düzenlenerek idareye ait faaliyet raporuna eklenecektir.

Üst yönetici taraf›ndan verilecek güvence beyan›nda Belediye ad›na tahsis edilmiﬂ kaynaklar›n planlanm›ﬂ
amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullan›ld›¤›, Belediyede uygulanan iç kontrol sisteminin
iﬂlemlerin yasall›k ve düzenlili¤i konusunda yeterli güvenceyi sa¤lad›¤› ve üretilen bilgilerin do¤rulu¤u hususlar›
yer alacakt›r. Belediye Baﬂkan›n›n tüm bu görevlerinden dolay› 5018 say›l› Kanun kapsam›nda hesap verme
sorumlulu¤u ve yönetim sorumlulu¤u bulunmaktad›r.Aç›klanan nedenlerle; 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi
Kanunu uyar›nca; Belediyemizde kurulmas› gereken iç kontrol sistemine iliﬂkin sorumluluklar aﬂa¤›daki ﬂekilde
belirlenmiﬂtir:

1. Belediye Baﬂkan›n›n Görev ve Sorumluluklar›
Belediye Baﬂkan›;
• ‹ç kontrol sistemini kurma ve gözetim alt›nda bulundurulmas›ndan,
• Birimlerin iﬂ ve iﬂlemlerini yerine getirirken mesleki de¤erlere ve dürüst yönetim anlay›ﬂ›na sahip
olunmas›ndan,
• Mali yetki ve sorumluluklar›n bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
• Belirlenmiﬂ standartlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›ndan,
• Mevzuata ayk›r› faaliyetlerin önlenmesinden,
• Kapsaml› bir yönetim anlay›ﬂ›yla uygun bir çal›ﬂma ortam›n›n ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›ndan sorumlu
olacakt›r.
Belediye Baﬂkan›;
• ‹ç denetçilerin görevlerini ba¤›ms›z bir ﬂekilde yerine getirmeleri ve gerekli bilgi ve belgelere kolayca
ulaﬂmalar› için gereken önlemleri al›r.
• ‹ç denetçilerin raporlar›nda belirtilen önerilerini de¤erlendirir, iç kontrol sürecinden
elde etti¤i bilgilerle iç denetimden elde etti¤i bilgileri karﬂ›laﬂt›rarak kaynaklar›n verimli kullan›m›na iliﬂkin
tedbirleri al›r.
• ‹ç denetçiler taraf›ndan düzenlenen raporlarda belirtilen önlemlerin al›n›p al›nmad›¤›n› izlerler.
• Belirlenen iç kontrol standartlar›n›n idarede uygulanmas›n› sa¤lar.
• ‹ç kontrol ve ön mali kontrol konusundaki düzenlemelerin idarenin personelince ö¤renilmesi ve bunlara
uyulmas›n› sa¤lar.
• Üst yönetimin konuya gereken önemi vermesi ve tüm yöneticilerin iç kontrol
konusunda olumlu bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmas›n› sa¤lar.

2. Baﬂkan Yard›mc›lar›n›n Görev ve Sorumluluklar›
‹ç Kontrol mevzuat› gere¤i bir sorumluluklar› bulunmamas›na ra¤men, kurum içi görevleri, iç kontrol uyum
sürecinde kurul ve çal›ﬂma gruplar›nda görev almalar›; yetki ve imza devri ile yönetim sorumlulu¤u üstlenmeleri
sebebiyle Baﬂkan Yard›mc›lar›;
• Görev ve yetki alanlar› çerçevesinde, iç kontrolün iﬂleyiﬂinden,
• Mesleki de¤erlere ve dürüst yönetim anlay›ﬂ›na sahip olunmas›ndan,
• Mali yetki ve sorumluluklar›n bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
• Belirlenmiﬂ standartlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›ndan,
• Mevzuata ayk›r› faaliyetlerin önlenmesinden,
• Kapsaml› bir yönetim anlay›ﬂ›yla uygun bir çal›ﬂma ortam›n›n ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›ndan görev ve
yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.
Baﬂkan Yard›mc›lar›;
• Belirlenen iç kontrol standartlar›n›n idarede uygulanmas›n› sa¤lar.
• ‹ç kontrol ve ön mali kontrol konusundaki düzenlemelerin idarenin personelince ö¤renilmesi ve bunlara
uyulmas›n› sa¤lar.
• Üst yönetimin konuya gereken önemi vermesi ve tüm yöneticilerin iç kontrol
konusunda olumlu bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmas›n› sa¤lar.
3. Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumluluklar›
Harcama Yetkilileri;
• Görev ve yetki alanlar› çerçevesinde, iç kontrolün iﬂleyiﬂinden,
• Mesleki de¤erlere ve dürüst yönetim anlay›ﬂ›na sahip olunmas›ndan,
• Mali yetki ve sorumluluklar›n bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
• Belirlenmiﬂ standartlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›ndan,
• Mevzuata ayk›r› faaliyetlerin önlenmesinden,
• Kapsaml› bir yönetim anlay›ﬂ›yla uygun bir çal›ﬂma ortam›n›n ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›ndan görev ve
yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.
Harcama Yetkilileri;
• Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, iﬂ ve iﬂlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol
düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir ﬂekilde gerçekleﬂtirir.
• ‹ç denetim raporunda yer alan önerilere iliﬂkin önlemleri al›r.
• ‹ç Kontrol Sisteminin kurulmas› ve iﬂleyiﬂinin sa¤l›kl› olmas› amac›yla ba¤l› olduklar› birimlerde ‹ﬂ ve iﬂlemlere
yönelik süreç ak›ﬂ ﬂemalar› haz›rlanmas›n› sa¤lar.
• Personelin görev, yetki ve sorumluluklar› aç›k bir ﬂekilde belirlenmesini sa¤lar.
• Görevlerin bilgili ve yeterli personel taraf›ndan yürütülmesini sa¤lar.
• Kontrol prosedürleri belirlenmesini sa¤lar.
• Uygun bir iletiﬂim a¤› oluﬂturulmas›n› sa¤lar.
• Personelin yeterli e¤itim almas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n› sa¤lar.
• Kontrol listeleri ve kontrol öz de¤erlendirme formlar› oluﬂturulmas›n› sa¤lar. ‹ç kontrol faaliyet ve
düzenlemelerinde risk de¤erlendirmesi esas al›nmal›, kontrol, gerekti¤i yerde ve risk durumuna göre yap›lmal›,
kontrol faaliyetlerini planl› bir ﬂekilde yürütülmesini sa¤lamal›d›r.

4. Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Sorumluluklar›
Mali Hizmetler Müdürü;
• Yönetimin iç kontrole yönelik iﬂlevinin etkilili¤ini ve verimlili¤ini art›rmak için gerekli çal›ﬂmalar›
yapar ve ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesini sa¤lar.
• ‹darede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuat› ile di¤er mevzuata uygun olarak
yürütüldü¤ünü, kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde kullan›lmas›n› temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin iﬂletildi¤ini, izlendi¤ini ve gerekli tedbirlerin al›nmas› için düﬂünce ve
önerilerinin zaman›nda üst yöneticiye raporland›¤›n› içeren mali hizmetler birim yöneticisinin beyan›n›
düzenleyerek idare faaliyet raporuna ekler.
• Birimi yönetir, yeterli say› ve nitelikte personel istihdam›n›, personelin e¤i timini ve yetiﬂtirilmelerini
sa¤layacak çal›ﬂmalar yapar,
• Birimin görev da¤›l›m›n› yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir ﬂekilde sunulmas›n› sa¤lar,
• ‹ç kontrol alan›nda üst yönetici ve harcama yetkililerine dan›ﬂmanl›k yapma ve bilgilendirme
faaliyetini yürütür,
• ‹ç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir ﬂekilde yap›lmas›n› sa¤layacak düzenlemeleri haz›rlar
ve üst yöneticinin onay›na sunar,
• Mali hizmetlerin saydam, planl›, idarenin amaçlar›na ve mevzuata uygun bir ﬂekilde yürütülmesi
için gerekli önlemleri al›r.
• Eylem Plan›nda öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleﬂme sonuçlar›n› en az alt› ayda bir
eylem plan› format›nda üst yöneticiye sunar,
• ‹ç Kontrol sistemine iliﬂkin yürürlü¤e konulan düzenlemeleri üst yönetici onay›n› izleyen on iﬂgünü
içinde Maliye Bakanl›¤›na gönderir,
• ‹ç Kontrol Sisteminin kurulmas› aﬂamas›nda birimlerle koordinasyonu ve gereken yaz›ﬂmay› yerine
getirir.
5. Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumluluklar›
Muhasebe Yetkilisi;
• Gelirlerin ve alacaklar›n tahsilinden,
• Giderlerin hak sahiplerine ödenmesinden,
• Para ve parayla ifade edilen de¤erler ile emanetlerin al›nmas›, saklanmas›, ilgililere verilmesi,
gönderilmesinden,
• Tüm mali iﬂlemlerin kay›tlar›n›n yap›lmas› ve raporlanmas› iﬂlemlerinden,
• Muhasebe hizmetlerinin yap›lmas›ndan,
• Muhasebe kay›tlar›n›n usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriﬂilebilir ﬂekilde tutulmas›ndan
sorumludur.

6. ‹ç Deneticilerin Görev ve Sorumluluklar›
‹ç Denetçiler;
• Kurulmuﬂ iç kontrol sisteminin de¤erlendirilmesi ve denetiminden sorumludur,
• Nesnel risk analizlerine dayanarak Belediyenin yönetim ve kontrol yap›lar›n›,
kaynaklar›n verimli, etkin ve ekonomik kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› de¤erlendirir,
• Harcama sonras› yasal uygunluk denetimi yapar,
• ‹darenin mali iﬂlemlere iliﬂkin tasarruflar›n›n plan, program ve politikalara
uygunlu¤unu denetler,
• ‹yileﬂtirmelere yönelik önerilerde bulunur,
• Soruﬂturma aç›lmas›n› gerektirecek bir duruma rastlad›¤›nda üst yöneticiye bilgi verir.
7. Mali Hizmetler Uzman ve Yard›mc›lar›n›n Görev ve Sorumluluklar›
Mali Hizmetler Uzman ve Yard›mc›lar›;
• 5018 say›l› Kanunun 60 ›nc› maddesinde say›lan görevlere iliﬂkin olarak kendilerine verilen iﬂ ve
iﬂlemleri yapmak
• 22/12/2005 tarihli ve 5436 say›l› Kanunun 15 inci maddesinde say›lan görevlere iliﬂkin olarak
kendilerine verilen iﬂ ve iﬂlemleri yapmak,
• Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine
verilen di¤er iﬂ ve iﬂlemleri yapmak
• Görevleriyle ilgili mevzuat›n uygulanmas›na iliﬂkin görüﬂ ve önerilerini bildirmek,
• Görev alanlar›yla ilgili araﬂt›rma, inceleme ve etüt yapmak ve bunlar› raporlamak
• ‹dareleri taraf›ndan yap›lacak e¤itim program› haz›rl›k çal›ﬂmalar›na ve uygulamalar›na kat›lmak
• Amirleri taraf›ndan verilen benzeri görevleri yapmak

D. EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
Belediyemiz misyonunu ve arzulanan hedeflerini yerine getirmek, yön vermek, iç kontrol sistemini
oluﬂturmak ayr›ca söz konusu yasal düzenlemelerin gere¤ini yerine getirmek amac›yla ‹ç Kontrol
Standartlar› Uyum Eylem Plan› haz›rlanm›ﬂt›r. (Ek.1)Faaliyetler haz›rlan planda belirlenen süreç
dahilinde hayata geçirilecektir. Sürecin ‹ﬂletilmesi tüm sorumlu birimler taraf›ndan gerçekleﬂtirilecektir.
Eylem Plan›, Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› Uyum Eylem Plan› Rehberi ekinde bulunan tablo biçiminde
düzenlenmiﬂ olup; Kamu ‹ç Kontrol Standard› Bileﬂenleri (5 Baﬂl›k) alt›nda, “Standart Kod No”,
“Kamu ‹ç Kontrol Standard› ve Genel ﬁart›”, “Mevcut Durum”, “Eylem Kod No”, “Öngörülen Eylem
veya Eylemler”, “Sorumlu Birim veya Çal›ﬂma Grubu Üyeleri”, “‹ﬂbirli¤i Yap›lacak Birim”, “Ç›kt›/Sonuç”,
“Tamamlanma Tarihi” ve “Aç›klama” sütunlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Standart Kod No: Rehberde belirlenen ilgili standarda iliﬂkin kod numaras›n› ifade etmektedir.
Kamu ‹ç Kontrol Standard› ve Genel ﬁart›: ‹ç kontrol sisteminin kurulmas› aﬂamas›nda öngörülmüﬂ olan
standartlar› (18 adet ) ve bu standartlar için gerekli olan ﬂartlar› (79 adet) ifade etmektedir.
Mevcut Durum: Belirlenen iç kontrol standard› genel ﬂart› karﬂ›s›nda Belediyemizdeki mevcut durumu
ifade etmektedir. Bu standartlara iliﬂkin genel ﬂartlardan bir k›sm›n› karﬂ›layan ve iç kontrol sisteminin
öngördü¤ü makul güvenceyi sa¤layan mevcut düzenleme veya uygulamalar›n bulunmas› halinde bu
bölümde yer verilecektir.
Eylem Kod No: ‹ç kontrol standard›na uyum için planlanan eyleme verilecek kod numaras›n› ifade
etmektedir. (Örnek, ‹S 17.1.1: 17.1. standard›na ait 1 numaral› eylem)
Öngörülen Eylem veya Eylemler: ‹ç kontrol standard›na uyum için planlanan faaliyetler ile faaliyetin
gerektirdi¤i yasal, idari ve kurumsal düzenlemeleri ve birimlerden beklentileri ifade etmektedir.
Sorumlu Birim veya Çal›ﬂma Grubu Üyeleri: Öngörülen faaliyeti yürüterek süresinde sonuçland›rmaktan
ve raporlamaktan sorumlu birim veya çal›ﬂma grubunu ifade etmektedir.
‹ﬂbirli¤i Yap›lacak Birim: Faaliyetin yürütülmesi ve sonuçland›r›lmas› sürecinde,gerçekleﬂtirilecek
faaliyet ile do¤rudan veya dolayl› iliﬂkisi bulunan ve sorumlu birimin iﬂbirli¤i yaparak somut destek
talep edece¤i birimleri ifade etmektedir.
Ç›kt›/Sonuç: Planlanan eylem sonucunda elde edilen sonucu ifade etmektedir.
Tamamlanma Tarihi: Planlanan faaliyetin bitirilmesi için öngörülen süreyi ifade etmektedir.
Aç›klama: Faaliyetin türüne göre de¤iﬂebilen nitelikte olup, mevcut durumun makul güvence sa¤lad›¤›
ve bu sebeple yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek olup olmad›¤› hususunu ifade eder.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
Standart
Kod No

Kamu ‹ç Kontrol Standard›
ve Genel ﬁart›

KOS
1.2

KOS
1.3

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal›ﬂma grubu üyeleri

‹ﬂbirli¤i
Yap›lacak
Birim

Ç›kt›

Tamamlanma
Tarihi

Aç›klama

Etik De¤erler ve Dürüstlük: Personel davran›ﬂlar›n› belirleyen kurallar›n personel taraf›ndan bilinmesini sa¤lamakt›r.

KOS 1

KOS
1.1

Mevcut Durum

1- KONTROL ORTAMI

‹ç kontrol sistemi ve iﬂleyiﬂi
yönetici ve personel
taraf›ndan sahiplenilmeli
ve desteklenmelidir.

‹darenin yöneticileri iç
kontrol sisteminin
uygulanmas›nda personele
örnek olmal›d›r.

Etik kurallar bilinmeli
ve tüm faaliyetlerde
bu kurallara uyulmal›d›r.

Yöneticiler ve Personel
‹ç kontrol sistemi ve iﬂleyiﬂinde
aktif rolde de¤ildir.
E¤itimlerle geliﬂtirilmeye
ihtiyaç duyulmaktad›r.

Belediye Yöneticileri iç kontrol
sisteminin uygulanmas›nda
yeterli bilgiye sahip
olmad›¤›ndan personele
yeterince örnek olmamaktad›r.
E¤itimlerle geliﬂtirilmeye
ihtiyaç duyulmaktad›r.

Kamuda Etik Davran›ﬂ
ilkeler 13.04.2005 tarih,
25785 say›l› R.G. yay›nlanan
yönetmeli¤e göre çal›ﬂanlara
etik sözleﬂmesi imzalat›lm›ﬂ,
özlük dosyas›ndad›r .

1.1.1

‹ç kontrol standartlar› eylem plan›
hakk›nda üst yöneticilere bilgi verilmesi
sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Özel Kalem
Müdürlü¤ü

Döküman,
Toplant›
E¤itim

30.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

1.1.2

‹ç kontrol standartlar› eylem plan›
ve uygulama rehberi bast››lacak ve tüm
personele da¤›t›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Döküman

30.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.‹lgili eylemler
öngörülmüﬂtür.

1.1.3

‹ç kontrol sisteminin önemi ve iﬂleyiﬂinin
çal›ﬂanlar taraf›ndan sahiplenilmesi ve
desteklenmesi seminerler ve yay›nlar
yoluyla sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim,
Seminer

30.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r. ‹lgili eylemler
öngörülmüﬂtür.

1.1.4

Konuyla ilgili bilgilendirme faaliyetleri
(e¤itim, seminer, el kitab›, kurumun
web sayfas›na bilgi konulmas›, panel,
broﬂür gibi çal›ﬂmalar) yap›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim,
Seminer

30.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.‹lgili eylemler
öngörülmüﬂtür.

1.1.5

Oluﬂturulacak uzman bir ekip
taraf›ndan belediyemizin her
harcama birimi için bilgilendirme
toplant›lar› yap›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim

30.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.‹lgili eylemler
öngörülmüﬂtür.

1.2.1

Yöneticiler sözlü ve yaz›l›
uygulamalar›nda iç kontrol
sisteminin uygulanmas›nda tüm
personele örnek
olacaklard›r.

Özel Kalem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Döküman,
Toplant›
E¤itim

30.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.‹lgili eylemler
öngörülmüﬂtür.

1.3.1

‹lgili mevzuat çerçevesinde
Etik Komisyonu oluﬂturularak
kurumun etik kurallar› belirnenecektir.

‹nsan Kaynaklar›
ve E¤itim
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Etik
Komisyonu

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

1.3.2

Hizmet içi e¤itim programlar›na "kurum
etik kurallar›" ve"5176 say›l› Kamu
Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas›
Hakk›nda Kanunun ve buna ba¤l›
mevzuat" dahil edilecektir.

‹nsan Kaynaklar›
ve E¤itim
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Etik
Sözleﬂmesi

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

1.3.3

Etik komisyonunun çal›ﬂmalar›nda
dikkate alaca¤› hususlar
tüm personele duyurulacakt›r.

Tüm Birimler

E¤itim

01.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanmaktad›r.

‹nsan Kaynaklar›
ve E¤itim
Müdürlü¤ü

1.3.4

Etik kurallar yaz›l› hale getirilerek
personele tebli¤ edilecek
etik sözleﬂmeler haz›rlanacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Etik
Sözleﬂmesi

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

1.3.5

Her bir harcama birimine özgü etik
de¤erler ve kurallar belirlenerek
yaz›l› hale getirilecektir.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Döküman
Duyuru

01.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanmaktad›r.

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Duyuru

1.3.6

Etik kurallar vatandaﬂlar›n rahatça
görebilece¤i ﬂekilde ilan edilecektir.

01.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanmaktad›r.
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1.4.1
KOS
1.4

KOS
1.5

Faaliyetlerde dürüstlük,
saydaml›k ve hesap
verebilirlik sa¤lanmal›d›r.

‹darenin personeline ve
hizmet verilenlere
adil ve eﬂit davran›lmal›d›r.

Mevcut durum standart›
karﬂ›layacak makul
bir düzeydedir.

Mevcut durum standard›
tam olarak
karﬂ›lamamaktad›r.

KOS
2.1

KOS
2.2

‹darenin misyonu yaz›l›
olarak belirlenmeli,
duyurulmal› ve personel
taraf›ndan benimsenmesi
sa¤lanmal›d›r.

‹ç kontrol sistemi ve iﬂleyiﬂi
yönetici ve personel
taraf›ndan sahiplenilmeli
ve desteklenmelidir.

Makul güvence sa¤layacak
düzeydedir.

‹darenin misyonu yaz›l› olarak
birlenmiﬂ, stratejik plan ve
faaliyet raporunda yer
verilmiﬂ ve web sayfas›nda
yay›nlam›ﬂ olmas› nedeniyle
yeterli görülmektedir.

Yöneticiler ve Personel
‹ç kontrol sistemi ve iﬂleyiﬂinde
aktif rolde de¤ildir.
E¤itimlerle geliﬂtirilmeye
ihtiyaç duyulmaktad›r.

Tüm Birimler

Duyuru

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

Belediyenin amaç ve hedefleri ile ilgili
raporlama yap›lacak ve
de¤erlendirilerek bu raporlar düzenli
olarak kamuoyuna aç›klanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Raporlama,
Duyuru

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

1.5.1

Hizmetlerden yararlanan vatandaﬂlar›n
ﬂikayet ve önerileri de¤erlendirilerek
gerekli tedbirler al›nacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

ﬁikayet ve
Öneri Kutusu

30.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

1.5.2

Belediye binas› içine ve halk›n yo¤un
olarak bulundu¤u yerlere
dilek / ﬂikayet kutusu konulacakt›r.

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

ﬁikayet ve
Öneri Kutusu

30.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Memnuniyet
Anketi

30.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Tüm Birimler

Anket

30.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

1.5.4

‹darenin faaliyetlerine
iliﬂkin tüm bilgi ve
belgeler do¤ru, tam ve
güvenilir olmal›d›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

1.4.2

1.5.3

KOS
1.6

Birimlerin Faaliyetleri ile ilgili bilgi ve
belgelere kolayl›kla ulaﬂ›labilmesi
sa¤lanacakt›r.
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‹nternet ortam›nda vatandaﬂ
görüﬂlerinin al›nmas› ve
cevapland›r›lmas› sa¤lanacakt›r.

Bir özde¤erlendirme yap›labilmesi için ‹nsan Kaynaklar› ve
personele anket uygulamas› yap›lacakt›r. E¤itim Müdürlü¤ü

1.6.1

Kurum faaliyetlerinde hizmet sunanlar›n
yapt›¤› iﬂ ve iﬂlemlerde yararlan›lan
resmi belgeler mevzuattaki de¤iﬂikliklere
göre kurum taraf›ndan sürekli
güncellenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama

01.07.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

1.6.2

‹ç kontrol güvence beyan› üst yönetici
ve harcama yetkilileri
taraf›ndan imzalanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Güvence
Beyan›

01.07.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

1.6.3

Faaliyetlere iliﬂkin bilgi ve belgeler
zaman›nda düzenlenecek do¤ru ve
güvenilir olmas› için gerekli önlemler
al›narak yaz›l› hale getirilecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yaz›l›
Döküman

01.07.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

2.1.1

Belediyemizin misyon ve vizyonu
belirlenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama

30.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

2.1.2

Belediyemizin misyon ve vizyonunun
personel taraf›ndan benimsenmesi için
hizmet içi e¤itim düzenlenecektir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim

15.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

2.1.3

Misyon ve vizyonun birimler
baz›nda yaz›l› olarak duyurulacak
ve pano ve web sayfas›nda
duyurulacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Duyuru

15.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

2.2.1

Tüm birimlere ve alt birimlere ait iﬂ
analizleri yap›larak personele tebli¤
edilecek,birimlerin görev, yetki ve
sorumluluklar› ile ilgili yönergeler
ç›kar›lacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Duyuru,
Toplant›,
Uygulama

30.05.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama

30.05.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

2.2.2

Belediyemizde görev, yetki ve
sorumluluktan kaynaklanan teﬂkilat
yap›s› güncellenerek etkinli¤i
devam ettirilecektir.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)

KOS
2.3

‹dare birimlerinde
personelin görevlerini ve bu
görevlere iliﬂkin yetki ve
sorumluluklar›n› kapsayan
görev da¤›l›m çizelgesi
oluﬂturulmal› ve personele
bildirilmelidir.

Mevcut durum standart›
karﬂ›lamaktad›r.

KOS
2.4

‹darenin ve birimlerinin
teﬂkilat ﬂemas› olmal› ve
buna ba¤l› olarak
fonksiyonel görev da¤›l›m›
belirlenmelidir.

Mevcut durum standart›
karﬂ›lamaktad›r.

KOS
2.5

‹darenin ve birimlerinin
organizasyon yap›s›, temel
yetki ve sorumluluk
da¤›l›m›, hesap verebilirlik
ve uygun raporlama
iliﬂkisini gösterecek
ﬂekilde olmal›d›r.

KOS
2.6

KOS
2.7

KOS
3.1

KOS
3.2

KOS
3.3

1- KONTROL ORTAMI

2.3.1

Belediye personelinin görevleri eylem
plan›na ekli olan görev tan›m formuna
göre yap›lacak ve görev da¤›l›m
çizelgesi haz›rlanacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Birim Görev
Çizelgesi

01.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

2.4.1

Belediyemizin Teﬂkilat yap›s› ile ilgili
yasal düzenlemeler,norm kadro
yönetmeli¤i ve ilçemizin ihtiyaçlar›
dikkate al›narak gözden geçirilecek ve
teﬂkilatlar yeniden yap›land›r›lacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Teﬂkilat
ﬁemas›

01.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

Mevcut durum standart›
karﬂ›lamaktad›r.

2.5.1

Belediyemizin ve birimlerin organizasyon
yap›s›, temel yetki ve sorumluluk
da¤›l›m›,hesap verilebilirlik ve uygun
raporlama iliﬂkisini gösterecek ﬂekilde
oluﬂturulacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

ﬁema

01.05.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

‹darenin yöneticileri,
faaliyetlerin yürütülmesinde
hassas görevlere iliﬂkin
prosedürleri belirlemeli ve
personele duyurmal›d›r.

Mevcut durum standart›
karﬂ›lamaktad›r.

2.6.1

Birim yöneticileri önem arzeden
görevleri belirleyecektir. Bu görevlere
iliﬂkin prosedür tespit edilerek personele
duyurulacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤üYaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Görev
Çizelgesi

01.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

Her düzeydeki yöneticiler
verilen görevlerin
sonucunu izlemeye
yönelik mekanizmalar
oluﬂturmal›d›r.

Mevcut durum standart›
karﬂ›lamaktad›r.

2.7.1

Kurum yöneticileri görev da¤›l›m›
çerçevesinde, görevlerin, iﬂ ve
iﬂlemlerin performans›n› takip etmek
üzere sistem oluﬂturacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama

01.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanm›ﬂt›r.

3.1.1

Harcama birimleri her y›l Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü ile koordineli olarak
personel ihtiyac› veya fazlas› tespit
edilecek buna uygun çal›ﬂmalar
gerçekleﬂtirilecektir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama

30.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.1.2

Personelin ihtiyaca göre harcama
birimlerine dengeli da¤›l›m›
sa¤lanacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Talimat

30.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.2.1

Kurumun yönetici kadrosu ve personeli,
görevlerini etkin ve etkili bir ﬂekilde
yürütülebilmesi için yap›lacak y›ll›k
e¤itim program›na uygun olarak birim
baz›nda hizmet içi ve destekleyici
e¤itime tabi tutulacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim

30.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.2.2

Tüm birimler, her y›l personelin kiﬂisel
geliﬂimine yönelik ve birim çal›ﬂmalar›
için ihtiyaç duyduklar› e¤itim konular›n›
tespit edip bildireceklerdir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Bildirim

30.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.3.1

Personel istihadam›nda göreve uygun
mesleki kriterlere önem verilecektir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Talimat

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

‹nsan kaynaklar› yönetimi,
idarenin amaç ve
hedeflerinin gerçekleﬂmesini
sa¤lamaya yönelik olmal›d›r.

Mevcut durum standard›
karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir.

‹darenin yönetici ve personeli
görevlerini etkin ve etkili bir
Mevcut durum standard›
ﬂekilde yürütebilecek bilgi,
karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir.
deneyim ve yetene¤e sahip
olmal›d›r.

Mesleki yeterlili¤e önem
verilmeli ve her görev için
en uygun personel
seçilmelidir.

Mevcut durum standard›
karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir.
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KOS
3.4

KOS
3.5

KOS
3.6

KOS
3.7

Personelin iﬂe al›nmas› ile
görevinde ilerleme ve
Mevcut durum standard›
yükselmesinde liyakat
ilkesine uyulmal› ve bireysel karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir.
performans› göz önünde
bulundurulmal›d›r.

Her görev için gerekli e¤itim
ihtiyac› belirlenmeli,
bu ihtiyac› giderecek e¤itim
Mevcut durum standard›
faaliyetleri her y›l
karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir.
planlanarak yürütülmeli
ve gerekti¤inde
güncellenmelidir.

Personelin yeterlili¤i ve
performans› ba¤l› oldu¤u
yöneticisi taraf›ndan en az
y›lda bir kez de¤erlendirilmeli
ve de¤erlendirme sonuçlar›
personel ile görüﬂülmelidir.

Mevcut durum makul
seviyededir.

Performans
de¤erlendirmesine göre
performans› yetersiz bulunan
personelin performans›n›
Mevcut durum standard›
geliﬂtirmeye yönelik önlemler
karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir.
al›nmal›, yüksek performans
gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmalar›
geliﬂtirilmelidir.
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3.4.1

Personelin iﬂe al›nmas› ile görevde
ilerleme ve yükselme mevzuat› liyakat
ilkesi çerçevesinde gözden geçirilecek
olup, yap›lacak düzenlemelerin iletiﬂim
araçlar›yla personele duyurulmas›
sa¤lanacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Duyuru

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.4.2

Bireysel performans› art›rmaya yönelik
hizmet içi e¤itimler düzenlenecektir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.5.1

Birimlerin e¤itim ihtiyaçlar› ‹nsan
Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ünce
ihtiyaç analiz çal›ﬂmalar› yap›larak bir
önceki y›l içinde belirlenecektir.
Planlanan e¤itim programlar›n›n takip
eden y›lda uygulanmas› sa¤lanacak
ve de¤erlendirmeye tutulacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim, e¤itim
analiz raporu

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.5.2

Tüm birimlerin görüﬂü al›nmak suretiyle ‹nsan Kaynaklar› ve
ayr›nt›l› e¤itim program› haz›rlanacakt›r. E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim
Program›

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.5.3

E¤itim ihtiyaçlar› analizi sonucunda
personel baz›nda al›nmas› gereken
a¤itimler konu ve saat olarak
belirlenecek ve personele tebli¤ edilerek
bir y›l içinde bu e¤itimlerin al›nmas›n›
sa¤layacak bir sistem oluﬂturulacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.5.4

E¤itim ihtiyaçlar› analizi sonucunda
personel baz›nda al›nmas› gereken
e¤itimler konu ve saat olarak
belirlenecek ve personele tebli¤ edilerek
bir y›l içinde bu e¤itimlerin al›nmas›n›
sa¤layacak bir sistem oluﬂturulacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Toplant›

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.6.1

Yöneticiler personelin yeterlili¤i ve
performans›n› geliﬂtirmek üzere
belirlenen kriterler çercevesinde her y›l
aral›k ay›nda ve yöneticilerin uygun
görece¤i di¤er zamanlarda mevcut
durumu de¤erlendirerek sonuçlar›
personel ile karﬂ›l›kl› görüﬂecektir.

Tüm Birimler

Tüm Birimler

E¤itim
uygulama ve
de¤erlendirilmesi

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.7.1

Birimlerce periyodik olarak yap›lan
performans de¤erlendirmeleri gözden
geçirilerek yetersiz bulunan personelin
performans›n›n artt›r›lmas› için çözümler
üretilecek, gerekiyorsa ilgili personelin
çeﬂitli e¤itim programlar›na kat›lmalar›
veya daha uygun yerlerde
görevlendirilmeleri sa¤lanacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Performans
de¤erlendirmesi
e¤itim,
uygulama

Sürekli

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Ödüllendirme

Sürekli

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.7.2

Yap›lan performans
de¤erlendirmelerinde yüksek
performans gösteren personel
mevzuat çerçevesinde
ödüllendirilecektir.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)

KOS
3.8

KOS
4.1

KOS
4.2

KOS
4.3

Personel istihdam›, yer
de¤iﬂtirme, üst görevlere
atanma, e¤itim, performans
de¤erlendirmesi, özlük
Mevcut durum standard›
haklar› gibi insan kaynaklar›
karﬂ›layacak düzeyde de¤ildir.
yönetimine iliﬂkin önemli
hususlar yaz›l› olarak
belirlenmiﬂ olmal› ve
personele duyurulmal›d›r.

‹ﬂ ak›ﬂ süreçlerindeki imza
ve onay mercileri
belirlenmeli ve personele
duyurulmal›d›r.

Yetki devirleri, üst yönetici
taraf›ndan belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen
yetkinin s›n›rlar›n›
gösterecek ﬂekilde yaz›l›
olarak belirlenmeli ve
ilgililere bildirilmelidir.

Yetki devri, devredilen
yetkinin önemi ile uyumlu
olmal›d›r.

KOS
4.4

Yetki devredilen personel
görevin gerektirdi¤i bilgi,
deneyim ve yetene¤e
sahip olmal›d›r.

KOS
4.5

Yetki devredilen personel,
yetkinin kullan›m›na iliﬂkin
olarak belli dönemlerde
yetki devredene bilgi
vermeli, yetki devreden
ise bu bilgiyi aramal›d›r.

‹ﬂ ak›ﬂ süreçlerinde imza ve
onay mercileri hiyerarsik
yap›lanma ve organizasyon
yap›s› çerçevesinde
yap›land›r›lm›st›r.

Mali konularla ilgili yetki
devri 5018 say›l› kanun
hükümlerine uygun olarak
yap›lmaktad›r.

3.8.1

Personel istihdam› - Yer De¤iﬂtirme
Usulü - Üst Görevlere Atanma Usulü Performans De¤erlendirmesi - izin
Kullanma Esaslan - Yetki Devri Esaslar›
ile ilgili hususlar yaz›l› olarak
belirlenecektir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Tebli¤ Yaz›lar›,
Genelge

01.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

3.8.2

‹nsan kaynaklar› yönetimine iliﬂkin,
yaz›l› hale getirilen düzenlemeler
hakk›nda (personel istihdam›, yer
de¤iﬂtirme, üst görevlere atanma,
e¤itim, performans de¤erlendirmesi,
özlük haklar› gibi) önemli hususlar
personele iletiﬂim araçlar›yla
duyurulacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Duyuru

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

4.1.1

‹mza ve onay mercileri
''‹mza Yetkileri Yönergesi''
çerçevesinde tüm birimler itibariyle
belirlenecek ve tüm personele
duyurulacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yönerge

15.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

4.1.2

‹mza Yetkileri Yönergesi her y›l gözden
geçirilerek gerekti¤inde de¤iﬂtirilecek
ve de¤iﬂiklikler ilgililere bildirilecektir.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama,
Bildirim

15.06.2012

4.2.1

Yetki devri konusunda yönetmelik
haz›rlanarak, ilgili kiﬂilere ‹nsan
Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ünce
yaz› ile bildirilecektir.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama

15.06.2012

4.2.2

Yetki devri; yetki devrinin s›n›rlar›n›,
devredilen yetkinin önemine ve riskine,
yetki devrini belirleyen süreçlerde
sorumluluklar›n yetki ile orant›l›
olmas›na ve yetki devrinde yetki
devredilecek kiﬂide bulunacak asgari
bilgi, deneyim ve nitelikler gibi
hususlara dikkat edilerek yap›lacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yetki Devri
Yönergesi

15.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

4.3.1

Yetki, önem ve kademe zinciri içinde
devredilecektir. Yetki devredilmesinde,
devredilecek yetkinin unsurlar› aç›kça
belirtilecektir. Yetki devrinde devredilen
yetki ile yetki verilen kiﬂinin görevi ile
uyumlu olacakt›r.

Baﬂkanl›k

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Yetki Devri
Yönergesi

15.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

4.3.2

Mal ve hizmet al›mlar› ile yap›m
iﬂlerinde 200.000 TL'nin üzerindeki
harcamalarda Harcama yetkilili¤i
görevi devredilemeyecektir.

Baﬂkanl›k

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Yetki Devri
Yönergesi

15.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanmaktad›r.

4.4.1

Yetki, yetki kademe ve zinciri içinde
kademeli olarak devredilecek, eﬂitlerin
içinden risk faktörü ve liyakat ilkesi de
gözetilerek yetki devrinin uygun kiﬂiye
yap›lmas› sa¤lanacakt›r. Bu hususta
asgari seviyede kriterler tespit edilip
mevzuat haline getirilecektir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yetki Devri
Yönergesi

15.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

4.5.1

Yetki devirlerinde devir alan ile devir
eden aras›nda bilgi ak›ﬂ› sa¤lanacak,
yetki devri onay›nda yetki devrinin
süresine, s›nrlar›na ve hangi periyotlarla
yetki devralan›n geri donüﬂ sa¤layaca¤›
hususlar›na yer verilecektir.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yetki Devri
Yönergesi

15.06.2012

Yeterli Güvence Sa¤lanmaktad›r.

Mali konularda
uygulanmaktad›r.

Standart› kars›layacak
sev›yede de¤ildir,Yöneticilerin
insiyatifine ba¤l› bir durumdad›r.
Ç›kar›lacak Yetki Devri
Yönergesi ile etkili hale
getirilmelidir.

makul güvence sa¤layacak
düzeydedir.

1- KONTROL ORTAMI

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.
Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
Standart
Kod No

RDS5

RDS
5.1

RDS
5.2

RDS
5.3

RDS
5.4

RDS
5.5

Kamu ‹ç Kontrol Standard›
ve Genel ﬁart›

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal›ﬂma grubu üyeleri
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‹ﬂbirli¤i
Yap›lacak
Birim

Ç›kt›

Tamamlanma
Tarihi

Aç›klama

Planlama ve Programlama:‹dareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunlar› gerçekleﬂtirmek için ihtiyaç duyduklar› kaynaklar› içeren plan ve programlar›n› oluﬂturmal› ve duyurmal›,
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunlu¤unu sa¤lamal›d›r.
‹dareler, misyon ve
vizyonlar›n› oluﬂturmak,
stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslar›n›
ölçmek, izlemek ve
de¤erlendirmek amac›yla
kat›l›mc› yöntemlerle
stratejik plan haz›rlamal›d›r.

‹dareler, yürütecekleri
program, faaliyet ve
projeleri ile bunlar›n kaynak
ihtiyac›n›, performans hedef
ve göstergelerini içeren
performans program›
haz›rlamal›d›r.

‹dareler, yürütecekleri
program, faaliyet ve
projeleri ile bunlar›n kaynak
ihtiyac›n›, performans hedef
ve göstergelerini içeren
performans program›
haz›rlamal›d›r.

2010-2014 Stratejik
Plan› Mevcuttur

2011 Performans
Program› Mevcuttur.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Stratejik plan

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.2.1

Her birim kendi bünyesinde yeterli
say›da personelin kat›l›m›yka çal›ﬂma
ekipleri oluﬂturarak performans
program› haz›rlanmas›na katk›da
bulunacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Stratejik plan

Sürekli

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.2.2

May›s ay› sonunda üst yönetici ve
harcama yetkilileri izleyen y›l öncelik
verilecek amaç ve hedefleri,performans
göstergelerini ve bunlaran sorumlu
birimleri belirleyecektir.

Baﬂkanl›k

Tüm Birimler

Uygulama

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.2.3

Performans program›nda yer alacak
önümüzdeki dönem faaliyetlerin
gerçek maliyetleri ele al›narak
performans program› haz›rlanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Performans
Program›

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.3.1

Kurumumuzun bütçesi 2010 ve devam
eden y›llarda stratejik plan ve
performans program›na uygun olarak
haz›rlanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Bütçe

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.3.2

Birimlere yönelik Bütçe haz›rlama
rehberi yay›nlanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Bütçe
Haz›rlama
Rehberi

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.4.1

Yöneticiler faaliyetlerin ilgili mevzuat,
stratejik plan ve performans
programlar›yla belirlenen amaç ve
hedeflere uygunlu¤unu de¤erlendirmeye
yönelik periyodik dönemler halinde
kontroller yap›lmakta ve Yönetici
de¤erlendirme toplant›lar›
düzenlenmektedir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Toplant›

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.4.2

Faaliyet Raporlar›, faaliyetlerin performans
program› ve bütçeye uygunlu¤unu
gösterir sekilde düzenlenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Faaliyet
Raporu

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

5.5.1

Tüm birim yöneticileri görev alanlar›yla ilgili
k›sa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun
ﬂekilde hedefler belirleyecek, bu hedefler
bilgilendirme toplant›lar› ve yaz›l› olarak
personele duyurulacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Bilgilendirme
ve Duyuru

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

‹dareler, bütçelerini stratejik
planlar›na ve performans
programlar›na uygun olarak
haz›rlamal›d›r.

Yöneticiler, faaliyetlerin
ilgili mevzuat, stratejik plan
2010–2014 dönemi
ve performans program›yla stratejik plan› yay›nlanm›ﬂ ve
belirlenen amaç ve hedeflere izleme süreci baﬂlat›lm›ﬂt›r.
uygunlu¤unu sa¤lamal›d›r.

Yöneticiler, görev alanlar›
çerçevesinde idarenin
hedeflerine uygun özel
hedefler belirlemeli ve
personeline duyurmal›d›r.

5.1.1

Kurumun, misyon ve vizyonunu
oluﬂturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak,
performans göstergelerini ölçmek,
izlemek ve de¤erlendirmek amac›yla
kat›l›mc› yöntemlerle stratejik plan›
2010- 2014 y›llar›n› kapsayacak olan
yasal süresi içerisinde tamamlanacakt›r.

Makul bir güvence sa¤layacak
düzeyde de¤ildir.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)

RDS
5.6

RDS
6.1

‹darenin ve birimlerinin
hedefleri, spesifik,
ölçülebilir, ulaﬂ›labilir, ilgili
ve süreli olmal›d›r.

‹dareler, her y›l sistemli bir
ﬂekilde amaç ve hedeflerine
yönelik riskleri belirlemelidir.

2010–2014 dönemine iliﬂkin
stratejik amaçlar›na yönelik
hedefleri ve performans
5.6.1
göstergeleri spesifik, ölçülebilir,
ulaﬂ›labilir, ilgili ve süreli
olarak belirlenmistir.
‹ç ve d›s paydaslar ile risk
belirlemeyi kolaylast›racak
bilgi al›s verisi süreci
baslat›lm›s, kontrol sürecinin
etkinli¤ini kolaylast›racak
internet alt yap›s›n›n
olusturulmas›
kararlast›r›lm›st›r.

RDS
6.2

Risklerin gerçekleﬂme
olas›l›¤› ve muhtemel
etkileri y›lda en az bir kez
analiz edilmelidir.

Belediyemizin zay›f yönlerinin
ve çevresel tehditlerin
olusturabilece¤i muhtemel
riskler belirlenmemistir.

RDS
6.3

Risklere karﬂ› al›nacak
önlemler belirlenerek
eylem planlar›
oluﬂturulmal›d›r.

Riskler henüz
belirlenmedi¤inden
eylem planlar›
oluﬂturulmam›ﬂt›r.
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Performans program›nda ölçülebilir,
spesifik, ulaﬂ›labilir, ilgili ve sürekli
hedefler ve bu hedeflere ulaﬂ›labilmesi
için sistem ve süreçler belirlenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Uygulama

30.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

6.1.1

Kurumumuzun amaç ve hedeflerine
yönelik risklerin belirlenmesi için tüm
birimlerce yetkili ve yetkin risk belirleme
ekibi oluﬂturulacakt›r. Her harcama
birimi iﬂ süreçlerine iliﬂkin karﬂ›laﬂ›lmas›
muhtemel riskleri tespit edecek,
bu risklerin belirlenmesinde denetçilerin
ve yap›lan di¤er de¤erlendirmelerin
bulgular›ndan da yararlan›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Risk Belirleme
Komisyonu

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

6.2.1

Oluﬂturulan risk belirleme ekipleri
taraf›ndan haz›rlanan risk
de¤erlendirme raporlar› ile ‹ç Denetim
birimince haz›rlanan inceleme ve
denetleme raporlar› çerçevesinde
birimlerin risk belirleme ekip
üyelerinden birer kiﬂinin kat›l›m›yla,
Üst Yöneticiden al›nan Olur
do¤rultusunda oluﬂan risk
de¤erlendirme komisyonunca y›lda
en az 1 kez olmak üzere periyodik
olarak risk analiz çal›ﬂmas›
yürütülecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Risk Analiz
Çal›ﬂmas›

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

6.3.1

Yap›lan risk analiz çal›ﬂmalar›
sonucunda, risk belirleme
komisyonunca, belirlenmiﬂ olan risklere
karﬂ› al›nacak önlemler ilgili birimlere
gönderilerek, riskleri giderici ve
önleyici iﬂlemlerle ilgili eylem plan›n›n
oluﬂturulmas› sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Eylem Plan›

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
Standart
Kod No

KFS7

Kamu ‹ç Kontrol Standard›
ve Genel ﬁart›

KFS
7.1

KFS
7.2

Kontroller, gerekli hallerde,
iﬂlem öncesi kontrol, süreç
kontrolü ve iﬂlem sonras›
kontrolleri de kapsamal›d›r.

KFS
7.4

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal›ﬂma grubu üyeleri

‹ﬂbirli¤i
Yap›lacak
Birim

Ç›kt›

Tamamlanma
Tarihi

Aç›klama

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: ‹dareler, hedeflerine ulaﬂmay› amaçlayan ve riskleri karﬂ›lamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamal›d›r.
Her bir faaliyet ve riskleri
için uygun kontrol strateji
ve yöntemleri (düzenli
gözden geçirme, örnekleme
yoluyla kontrol,
karﬂ›laﬂt›rma, onaylama,
raporlama, koordinasyon,
do¤rulama, analiz etme,
yetkilendirme, gözetim,
inceleme, izleme v.b.)
belirlenmeli ve
uygulanmal›d›r.

KFS
7.3

Mevcut Durum

3- KONTROL FAAL‹YETLER‹

Kontrol faaliyetleri,
varl›klar›n dönemsel
kontrolünü ve güvenli¤inin
sa¤lanmas›n› kapsamal›d›r.

Belirlenen kontrol
yönteminin maliyeti
beklenen fayday›
aﬂmamal›d›r.

Her bir faaliyet ve bunlara ait
riskleri için uygun kontrol
strateji ve yöntemleri
bulunmamaktad›r.

Söz konusu kontroller
sistematik biçimde
uygulanmamaktad›r.

Varl›klar›n dönemsel kontrolü
ve güvenli¤i yeterince
sa¤lanmamaktad›r.

Belirlenmis bir kontrol
yöntemi bulunmamaktad›r.

7.1.1

Her harcama birimi taraf›ndan iﬂ süreçleri
ç›kar›lacak, ç›kar›lan süreçlere iliﬂkin
riskler tespit edilecek ve risklerin ortadan
kald›r›lmas›na yönelik uygun strateji ve
kontrol mekanizmalar› geliﬂtirilecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Harcama Birimi
‹ﬂ Süreçleri

30.09.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

7.2.1

‹htiyaç duyulan alanlardaki kontroller;
iﬂlem öncesi kontrolü, süreç kontrolü ve
iﬂlem sonras› kontrolü de kapsayacak
ﬂekilde yap›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Süreç Kontrolü

30.09.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

7.3.1

Tüm Kurum birimlerinin, belirlenen
periyotlar içerisinde kay›t ve belgeler
dikkate al›nmak suretiyle (muhasebe
kay›tlar›, taﬂ›n›r, taﬂ›nmaz kay›tlar› gibi)
varl›klar›n güvenli¤ini de kapsayacak
ﬂekilde tüm varl›klar›n tespit ve say›mlar›
yap›lacakt›r.

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

‹ﬂ ak›ﬂ ﬂemalar›,
süreç kontrolü

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Kontrol

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Kontrol,
Uygulama

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Kontrol,
Uygulama

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Fayda
Maliyet Analizi

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

7.3.2

Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i kapsam›nda
varl›klar›n korunup gerekli kay›t ve
iﬂlemlerin yap›l›p yap›lmad›¤› kontrol
edilecektir.

7.3.3

Belediyemiz muhasebe kay›tlar› her y›l
ba¤›ms›z kiﬂi veya kuruluﬂlara kontrol
ettirilecektir.

7.3.4

Taﬂ›nmaz kay›tlar› ve bunlar›n
amortisman›n›n do¤rulu¤u her y›l
oluﬂturulan bir kurulca kontrol
ettirilecektir.

7.4.1

Belirlenen kontrol yönteminin fayda
maliyet analizleri yap›larak etkin,
verimli ve ekonomik olacak ﬂekilde
uygulanmas› sa¤lanacakt›r.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
KFS8

KFS
8.1

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi:
‹dareler, faaliyetleri ile mali karar ve iﬂlemleri için gerekli yaz›l› prosedürleri ve bu alanlara iliﬂkin düzenlemeleri haz›rlamal›, güncellemeli ve ilgili personelin eriﬂimine sunmal›d›r.

‹dareler, faaliyetleri ile mali
karar ve iﬂlemleri hakk›nda
yaz›l› prosedürler
belirlemelidir.

KFS
8.2

Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, faaliyet veya
mali karar ve iﬂlemin
baﬂlamas›, uygulanmas› ve
sonuçland›r›lmas›
aﬂamalar›n› kapsamal›d›r.

KFS
8.3

Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, güncel,
kapsaml›, mevzuata uygun
ve ilgili personel taraf›ndan
anlaﬂ›labilir ve ulaﬂ›labilir
olmal›d›r.

KFS9

KFS
9.1

KFS
9.2

3- KONTROL FAAL‹YETLER‹

Genel mevzuat çerçevesinde
(Kanun, Yönetmelik,
Tüzük…v.s) yürütülmektedir.

Makul bir güvence sa¤layacak
düzeydedir.

Makul bir güvence sa¤layacak
düzeydedir.

8.1.1

Tüm faaliyetler ile mali karar ve
iﬂlemlere iliﬂkin yaz›l› prosedürler
belirlenecektir. Bu prosedürler baﬂlama,
uygulama ve sonuçland›rma aﬂamalar›n›
kapsayacak ﬂekilde ve güncel,kapsaml›,
mevzuata uygun ve ilgili personel
taraf›ndan anlaﬂ›labilir ve ulaﬂ›labilir
olacakt›r.

Tüm Müdürlükler

Tüm Birimler

Yaz›l› Prosedür

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

8.1.2

Faaliyetler baz›nda Süreç Kontrol
Modelleri kurulacak ve tüm faaliyetlerde
süreçler net olarak belirlenecektir.

Tüm Müdürlükler

Tüm Birimler

Süreç Kontrol
Modelleri

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

8.1.3

Süreç kontrol modeli elektornik veri
taban›na iﬂlenecek ve bu veri taban›
üzerinden tüm faaliyetler sürdürülecektir.

Tüm Müdürlükler

Tüm Birimler

Süreç Kontrol
Modelleri

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

8.2.1

Birimler taraf›ndan belirlenen
prosedürler ve ilgili dokümanlar,
faaliyet veya dokümanlar faaliyet veya
mali karar ve iﬂlemin baﬂlang›c›ndan
mali karar ve iﬂlemin sonuçland›r›lmas›na
kadar olan bütün aﬂamalar›
kapsayacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Mali süreçlere
iliﬂkin yaz›l›
prosedürlerin
düzenlenmesi

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

8.3.1

Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili
dokümanlar›n günceli¤ini, mevzuata
uygunlu¤unu, anlaﬂ›labilirli¤ini ve
ulaﬂ›labilirli¤ini sa¤lamak üzere, günceli
ve ihtiyac› sa¤lamak için altyap›y›
oluﬂturacak belirlenen prosedürleri
gözden geçirecek, ilgili dokümanlar›
güncelleyecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Doküman,
prosedür
güncellemesi.

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

Görevler ayr›l›¤›:Hata, eksiklik, yanl›ﬂl›k, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve iﬂlemlerin onaylanmas›, uygulanmas›, kaydedilmesi ve
kontrol edilmesi görevleri personel aras›nda paylaﬂt›r›lmal›d›r.
Birimlerce, yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde her faaliyet veya mali
karar ve iﬂlemin onaylanmas›,
Görev Tan›m›
uygulanmas›, kaydedilmesi ve kontrol
Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
ve
30.06.2012
edilmesi görevleri için iﬂ ak›ﬂ ﬂemalar›na
9.1.1
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.
Müdürlü¤ü
Yetkilendirme
uygun ve otokontrolü sa¤layacak ﬂekilde
mevzuat do¤rultusunda iﬂlerin farkl›
Her faaliyet veya mali karar
çal›ﬂanlar taraf›ndan yap›lmas› sa¤lanacakt›r.
Makul bir güvence sa¤layacak
ve iﬂlemin onaylanmas›,
düzeydedir.
Mali Hizmetler Biriminde ön mali
uygulanmas›, kaydedilmesi
Görev Tan›m›
Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
konrtol faaliyetlerini yürütenlerin
Mali Hizmetler
ve kontrolü görevleri farkl›
Tüm Birimler
ve
30.06.2012
9.1.2
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.
harcama
sürecinin
hiçbir
yerinde
görev
Müdürlü¤ü
kiﬂilere verilmelidir.
Yetkilendirme
almamas› sa¤lanacakt›r.
Ayn› ödeme emriyle ilgili harcama
Görev Tan›m›
yetkilili¤i ile gerçekleﬂtirme görevinin
Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
ve
30.06.2012
9.1.3
ayn› kiﬂide birleﬂmesini engelleyen
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.
Müdürlü¤ü
Yetkilendirme
önlemler al›nacakt›r.
Personel say›s›n›n yetersizli¤i
nedeniyle görevler ayr›l›¤›
ilkesinin tam olarak
uygulanamad›¤› idarelerin
yöneticileri risklerin fark›nda
olmal› ve gerekli önlemleri
almal›d›r.

Birim yöneticileri mevcut
risklerin fark›nda olmakla
birlikte, kendi yetkisindeki
sorunlara iliskin önlemler
almaktad›r.

9.2.1

Faaliyet veya mali karar ve iﬂlemin onaylanmas›,
uygulanmas›, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi
görevleri için farkl› personel belirlenmesinin
mümkün olmamas› durumunda karﬂ›laﬂ›lacak
risklerin azalt›lmas›na yönelik olarak birim
amirleri taraf›ndan gerekli tedbirler al›nacakt›r.
(Örnek: ‹halelerde teknik eleman bulunamamas›
halinde di¤er birimlerden temin edilmesi,
personel ihtiyac›n›n önceden belirlenmesi,
personelin zaman›nda temini vb gibi)

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Görevlendirmelerin
uzmanl›k
alanlar›na göre
düzenlenmesi

30.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir
düzenleme veya uygulamaya
gerek bulunmamaktad›r.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
KFS10

KFS
10.1

KFS
10.2

Hiyerarﬂik kontroller:Yöneticiler, iﬂ ve iﬂlemlerin prosedürlere uygunlu¤unu sistemli bir ﬂekilde kontrol etmelidir.

Yöneticiler, prosedürlerin
etkili ve sürekli bir ﬂekilde
uygulanmas› için gerekli
kontrolleri yapmal›d›r.

Yöneticiler, personelin iﬂ ve
iﬂlemlerini izlemeli ve
onaylamal›, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi
için gerekli talimatlar›
vermelidir.

KFS11

KFS
11.1

3- KONTROL FAAL‹YETLER‹

Genel mevzuat çerçevesinde
(Kanun, Yönetmelik,
Tüzük…v.s) yap›lmaktad›r.

Genel mevzuat çerçevesinde
(Kanun, Yönetmelik,
Tüzük…v.s) yap›lmaktad›r.

10.1.1

Yöneticiler personelin iﬂ ve iﬂlemlerini
periyodik aral›klarla kontrol edecek,
tespit etti¤i hata ve usulsüzlüklerin
giderilmesi için söz konusu personele
talimat verecek ve gerekli tedbirleri
alacakt›r.

Tüm Müdürlükler

10.1.2

Riskli alanlarda bizzat yöneticiler veya
görevlendirdi¤i kiﬂiler taraf›ndan uygun
yöntemlerle inceleme yap›lacakt›r.

10.2.1

‹ﬂ ve iﬂlemlerin do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›
yöneticiler taraf›ndan kontrol edilecek,
hata ve usulsüzlük söz konusu ise
giderilmeleri sa¤lanacakt›r.

Tüm Birimler

Talimatlar,
E¤itim
Faaliyetleri,
Kontrol
Raporlar›

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

‹nceleme

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Kontrol
Raporlar›

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

Faaliyetlerin süreklili¤i:‹dareler, faaliyetlerin süreklili¤ini sa¤lamaya yönelik gerekli önlemleri almal›d›r.

Personel yetersizli¤i,
geçici veya sürekli olarak
görevden ayr›lma, yeni bilgi
sistemlerine geçiﬂ, yöntem
veya mevzuat de¤iﬂiklikleri
ile ola¤anüstü durumlar gibi
faaliyetlerin süreklili¤ini
etkileyen nedenlere karﬂ›
gerekli önlemler al›nmal›d›r.

Faaliyetlerin süreklili¤ini
etkileyen nedenlere karﬂ›
önlemler Genel mevzuat
çerçevesinde (Kanun,
Yönetmelik, Tüzük…v.s)
al›nmaktad›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Rotasyon

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

11.2.1

Kanuni izin, geciçi görev, disiplin cezas›
uygulamas› veya görevden uzaklaﬂt›rma
nedeniyle görevlerinden ayr›lanlar›n
yerine usulüne uygun olarak asgari asil
personeldeki ﬂartlar› haiz vekil personel
görevlendirilecektir.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Görevlendirme

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

11.3.1

Birimlerce, görevinden ayr›lan
personelin yürüttü¤ü görevin önemlilik
derecesine göre gerekli belgeleri de
içerecek ﬂekilde göreviyle ilgili raporlar
haz›rlat›l›p yerine görevlendirilen
personele teslim edilmesi yöneticiler
taraf›ndan sa¤lanacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Rapor

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

11.1.1

11.1.2

KFS
11.2

Gerekli hallerde usulüne
uygun olarak vekil personel
görevlendirilmelidir.

KFS
11.3

Görevinden ayr›lan
personelin, iﬂ veya
iﬂlemlerinin durumunu ve
gerekli belgeleri de içeren
bir rapor haz›rlamas› ve bu
raporu görevlendirilen
personele vermesi yönetici
taraf›ndan sa¤lanmal›d›r.

Genel mevzuat çerçevesinde
(Kanun, Yönetmelik,
Tüzük…v.s) yap›lmaktad›r.

Genel mevzuat çerçevesinde
(Kanun, Yönetmelik,
Tüzük…v.s) yap›lmaktad›r.

Birimlerce, personel yetersizli¤inden
kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin
yürütülmesine devam edilebilmesi için
mevcut personelin tüm faaliyetleri
ö¤renmesini sa¤layacak tedbirler
alacakt›r. Belirli dönemlerde personel
görev de¤iﬂikli¤i yap›lmas› sa¤lanacakt›r.
Yap›lan iﬂlerin aﬂamalar›n›n tüm
personel taraf›ndan bilinmesi
sa¤lanacakt›r.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
KFS12

KFS
12.1

KFS
12.2

KFS
12.3

3- KONTROL FAAL‹YETLER‹

Bilgi sistemleri kontrolleri:‹dareler, bilgi sistemlerinin süreklili¤ini ve güvenilirli¤ini sa¤lamak için gerekli kontrol mekanizmalar› geliﬂtirmelidir.

Bilgi sistemlerinin
süreklili¤ini ve
güvenilirli¤ini sa¤layacak
kontroller yaz›l› olarak
belirlenmeli ve
uygulanmal›d›r.

Bilgi sistemine veri ve bilgi
giriﬂi ile bunlara eriﬂim
konusunda yetkilendirmeler
yap›lmal›, hata ve
usulsüzlüklerin önlenmesi,
tespit edilmesi ve
düzeltilmesini sa¤layacak
mekanizmalar
oluﬂturulmal›d›r.

‹dareler biliﬂim yönetiﬂimini
sa¤layacak mekanizmalar
geliﬂtirmelidir.

12.1.1

Belediyenin bilgi sistemlerinin envanteri
ç›kart›larak sistemin süreklili¤ini ve
güvenilirli¤ini sa¤layacak kontol
mekanizmalar› yaz›l› olarak belirlenecek
ve uygulanacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Bilgi Sistemi
Kontrol
Doküman›

15.11.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

12.1.2

5651 say›l› "‹nternet ortam›nda yap›lan
yay›nlar›n düzenlenmesi ve bu yay›nlar
yoluyla iﬂlenen suçlarla mücadele
edilmesi hakk›ndaki kanun" gere¤ince
bilgi güvenli¤i standard› kapsam›nda
bilgi güvenli¤ini sa¤layacak tüm
sistemler kurulacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yaz›l›m Sistemi

15.11.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

12.2.1

Veri ve bilgi giriﬂi yaz›l›m programlar›
gerekli olan bilgi ve raporlar› üretecek
bir analiz yapma imkan› sunacak
ﬂekilde tasarlanacakt›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yaz›l›m Sistemi
Raporlar›

01.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

12.2.2

Birimler hata ve usulsüzlükleri
önleyecek ﬂekilde Bilgi ‹ﬂlem Birimi ile
iﬂbirli¤i içerisinde veri, bilgi giriﬂi ve
bunlara eriﬂim konusunda yetkilendirme
iﬂlemlerini hata ve usulsüzlükleri
önleyecek ﬂekilde yapacaklard›r.

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yetkilendirme
Prosedurler›

01.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

12.2.3

Yaz›l›m sistemlerine yap›lan giriﬂlerin
sorgulamalar›n ve al›nan ç›kt›lar›n
raporlanmas› sa¤lanacakt›r.

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Rapor

01.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

12.2.4

Belediyemizde kullan›lan yaz›l›m
sistemlerine kimlerin hangi yetkilerle
girebilece¤i belirlenecektir.

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yetkilendirme
Prosedurler›

01.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

12.3.1

Ç›kar›lacak olan bilgi sistemleri
envanteri do¤rultusunda Kurumumuzun
biliﬂim yönetiﬂimini sa¤layacak
mekanizmalar›n geliﬂtirilmesi için,
çal›ﬂma program› haz›rlanacakt›r.

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Bilgi Sistemi
Envanter ve
Program›

31.12.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür

Bilgi sistemlerinin süreklili¤ini
ve güvenilirli¤ini sa¤layacak
yaz›l› bir mekanizma
bulunmaktad›r.

Mevcut sistemlerde
sözkonusu mekanizmalar›n
tamam› mevcuttur.

Bilisim yönetiﬂimini
sa¤layacak mevcut bir
mekanizma bulunmamaktad›r

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
Standart
Kod No

B‹S13

B‹S
13.1

B‹S
13.2

Kamu ‹ç Kontrol Standard›
ve Genel ﬁart›

Mevcut Durum

Eylem
Kod No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal›ﬂma grubu üyeleri
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‹ﬂbirli¤i
Yap›lacak
Birim

Ç›kt›

Tamamlanma
Tarihi

Aç›klama

Bilgi ve iletiﬂim: ‹dareler, birimlerinin ve çal›ﬂanlar›n›n performans›n›n izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sa¤l›kl› bir ﬂekilde iﬂleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve
memnuniyetin sa¤lanmas› amac›yla uygun bir bilgi ve iletiﬂim sistemine sahip olmal›d›r.
‹darelerde, yatay ve dikey
iç iletiﬂim ile d›ﬂ iletiﬂimi
kapsayan etkili ve sürekli
bir bilgi ve iletiﬂim sistemi
olmal›d›r.

Yöneticiler ve personel,
görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli
ve yeterli bilgiye zaman›nda
ulaﬂabilmelidir.

Mevcut durum standard›
k›smen karﬂ›lamaktad›r.

Mevcut durum ilgili standard›
karﬂ›lamaktad›r ancak
faaliyetlerin etkinli¤ini
art›rmak gerekmektedir.

13.1.1

Yatay ve dikey iç iletiﬂim ile d›ﬂ iletiﬂimi
kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve
iletiﬂim sistemi kurulmas› çal›ﬂmalar›na
devam edilecektir. (Birimler aras› yaz›l›
ve sözlü iletiﬂim, e-posta, Kurum internet
sitesi, bülten, birim internet siteleri)

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam Kay›tlar›

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.2.1

Bilgi sistemi, gizlili¤i bulunmayan bilgi
ve belgelere tüm kurum personelinin
ulaﬂabilmelerini sa¤layacak ﬂekilde
geliﬂtirilecektir ve uygulanacakt›r.
(Elektronik ortama süreçlerle ilgili
dökümantasyon entegresi
tamamlanacakt›r.)

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam Kay›tlar›

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.2.2

Yönetimin ihtiyaç duydu¤u gerekli
bilgileri ve raporlar› üretebilecek ve
analiz yapma imkan› sunacak ﬂekilde
Yönetim Bilgi Sistemi tasarlanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yönetim
Bilgi Sistemi

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.2.3

Üst yönetim için gerekli olan mali
raporlar düzenli bir ﬂekilde ç›kar›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Rapor

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.2.4

Yönetim muhasebesi teknikleri
uygulamaya baﬂlanacak ve
geliﬂtirilecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam Kay›tlar›

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.2.5

Personele amaç ve hedefler, y›ll›k
program öncelikleri,y›ll›k hedefler,
bütçe yapma kurallar› ve k›s›tlar›,
ödenek imkanlar› zaman›nda ve düzenli
bir ﬂekilde bildirilecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Bildirim

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.2.6

Mevzuat de¤iﬂiklikleri konusunda
personel anl›k uyar›lacak,haftal›k
toplant›lar düzenlecenek,ve üç ayda
bir mevzuatla ilgili d›ﬂar›dan uzmanlar
belediyeye davet edilerek iki gün e¤itim
al›nmas› sa¤lanacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

E¤itim

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.2.7

Belediyemizde yaz›l› ka¤›t ortam›nda
bulunan dökümanlar elektornik belge
haline dönüﬂtürülecektir.Belgelerin
tan›mlanan iﬂ ak›ﬂlar› ile dolaﬂ›m›
yönetilerek,bu belgeleri doküman
ambarlar› içerisinde güvenli bir ﬂekilde
saklanmas› ile belge vb. bilgi
kaynaklar›na h›zl› ve etkin ulaﬂ›m
sa¤lanacakt›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam Kay›tlar›

30.10.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)

B‹S
13.3

Bilgiler do¤ru, güvenilir,
tam, kullan›ﬂl› ve
anlaﬂ›labilir olmal›d›r.

Tüm Birimler

Güncellenen
ve Önceki
Elektronik
ortam
Kay›tlar›n›n
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

31.01.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam
Kontrolleri

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Üst Yönetim ve Harcama birimleri,
performans program› ve bütçenin
uygulanmas› ile kaynak kullan›m›na
iliﬂkin di¤er bilgilere zaman›nda
eriﬂebilmelerini sa¤layacak ﬂekilde web
tabanl› bir yaz›l›m program› kurulacak
olup ilgili birimce gerekli
yetkilendirmeler yap›lacakt›r.
Bu çal›ﬂman›n sa¤l›kl› iﬂlemesi için
gerekli revizyon ve süreklilik
sa¤lanacakt›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yaz›l›m
Program›,
yetkilendirme,
revizyon

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

13.4.2

Üst Yönetici Bütçe ça¤r›s›nda tüm bütçe
k›s›tlar›n› ve imkanlar›n›
belirtecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Kanun ve
Kararnameler

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.4.3

Mali Hizmetler birimi ön mali kontrol
iﬂlemlerinin yaz›l›m üzerinden yap›lmas›
sa¤lanacakt›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.5.1

Kurumun yönetim bilgi sistemi,
yönetimin ihtiyaç duydu¤u gerekli
bilgileri ve raporlar› üretebilecek ve
analiz yapma imkan› sunacak ﬂekilde
tasarlanarak uygulanacak, birimler
faaliyet alan›na giren konularda düzenli
bilgi ak›ﬂ› sa¤layacaklard›r.

Baﬂkanl›k

Tüm Birimler

Kurulan
Elektronik
Ortam

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.5.2

Birimler faaliyet alan›na giren konularda
düzenli bilgi ak›ﬂ› sa¤layacaklard›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yönetim
Bilgi Sistemi

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.6.1

Yönetiçiler, Baﬂkanl›¤›m›z›n misyon,
vizyon ve amaçlar› çerçevesinde belli
periyotlar halinde toplant›lar
düzenleyerek her bir personel için somut
beklentilerini, görev ve sorumluluklar›n›
personele duyuracakt›r.

Her y›l üç ayda
bir düzenlenecek
olan toplant› ve
01.07.2012
web sayfas›
haberleri ve
ilgili üst yaz›lar

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

13.3.1

Bilgilerin do¤ru, güvenilir, tam, kullan›ﬂl›
ve anlaﬂ›labilir olmas› için birimler
faaliyet alanlar› ile ilgili bilgileri sürekli
olarak güncelleyecektir.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

13.3.2

Bilgi iﬂlem üzerindeki kontroller
(Bilgisayar giriﬂi yap›lan verilerin
kullan›ma haz›r olup olmad›klar›n›n test
edilmesi,iﬂlemlerin rakamsal olarak
muhasebeleﬂtirilmesi vb) sürekli
yap›lacakt›r.

Mevcut durum ilgili standard›
kars›lamaktad›r ancak
faaliyetlerin etkinli¤ini
art›rmak gerekmektedir.

13.4.1

B‹S
13.4

B‹S
13.5

B‹S
13.6

B‹S
13.7

Yöneticiler ve ilgili personel,
performans program› ve
bütçenin uygulanmas› ile
kaynak kullan›m›na iliﬂkin
di¤er bilgilere zaman›nda
eriﬂebilmelidir.

Yönetim bilgi sistemi,
yönetimin ihtiyaç duydu¤u
gerekli bilgileri ve raporlar›
üretebilecek ve analiz
yapma imkan› sunacak
ﬂekilde tasarlanmal›d›r.

Yöneticiler, idarenin
misyon, vizyon ve amaçlar›
çerçevesinde beklentilerini
görev ve sorumluluklar›
kapsam›nda personele
bildirmelidir.

‹darenin yatay ve dikey
iletiﬂim sistemi personelin
de¤erlendirme, öneri ve
sorunlar›n› iletebilmelerini
sa¤lamal›d›r.

Mevcut durum standard›
k›smen karﬂ›lamaktad›r.

Yönetim bilgi sistemi rapor
üretebilecek ve analiz
yapabilecek niteliktedir.

Mevcut Durum Standard›
K›smen Karﬂ›lamaktad›r.

Mevcut Durum Standard›
K›smen Karﬂ›lamaktad›r.
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13.7.1

Kurumda personelin de¤erlendirme,
öneri ve sorunlar›n› belirlenebilmesi
için öneri ve ﬂikayet kutusu, anket
çal›ﬂmalar›,yüz yüze görüﬂmeyi
sa¤layacak toplant›lar yap›lacak bu tür
konularla ilgili elektronik ortamdan
istifade edilmesi sa¤lanacakt›r.

Baﬂkanl›k

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Y›lda bir Web
sayfas›ndan
yay›nlanacak
olan
memnuniyet
anketi -Y›lda
bir defa
düzenlenen
personel
de¤erlendirme
Toplant›s›n›n
Tutana¤›.

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
B‹S
14.1

‹dareler, her y›l, amaçlar›,
Stratejik plan, performans
hedefleri, stratejileri,
prog., faaliyet raporu
varl›klar›, yükümlülükleri
ve performans programlar›n› kamuoyuna aç›klanmaktad›r.
kamuoyuna aç›klamal›d›r.

B‹S
14.2

‹dareler, bütçelerinin ilk alt›
ayl›k uygulama sonuçlar›,
ikinci alt› aya iliﬂkin
beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini kamuoyuna
aç›klamal›d›r.

B‹S
14.3

Faaliyet sonuçlar› ve
de¤erlendirmeler idare
faaliyet raporunda
gösterilmeli ve
duyurulmal›d›r.

Mevcut durum ilgili
standard› kars›lamaktad›r.

B‹S
14.4

Faaliyetlerin gözetimi
amac›yla idare içinde yatay
ve dikey raporlama a¤›
yaz›l› olarak belirlenmeli,
birim ve personel, görevleri
ve faaliyetleriyle ilgili
haz›rlanmas› gereken
raporlar hakk›nda
bilgilendirilmelidir.

Mevcut durum standard›
k›smen karﬂ›lamaktad›r.

B‹S
15.1

Kay›t ve dosyalama sistemi,
elektronik ortamdakiler
dahil, gelen ve giden evrak
ile idare içi haberleﬂmeyi
kapsamal›d›r.

Kay›t ve dosyalama sistemi,
gelen-giden her türlü evrak
(elektronik ortamdakiler de
dâhil) ile kurum içi
haberlesmeyi kapsamaktad›r.

B‹S
15.2

Kay›t ve dosyalama sistemi
kapsaml› ve güncel olmal›,
yönetici ve personel
taraf›ndan ulaﬂ›labilir ve
izlenebilir olmal›d›r.

Mevcut durum ilgili
standard› kars›lamaktad›r.
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14.1.1

Tüm birimlerle iﬂbirli¤i yapmak suretiyle
haz›rlanan ‹dare stratejik plan›, faaliyet
raporu ve performans program› bilahare
internet ortam›nda kamuoyunun
bilgisine sunulacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik Bilgi
Sistemi,
Web Sitesi
Yay›n›

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmaktad›r,
bu nedenle yeni bir düzenleme
veya uygulamaya gerek
bulunmamaktad›r.

14.2.1

Belediyemiz bütçesinin ilk alt› ayl›k
uygulama sonuçlar› ve ikinci alt› aya
iliﬂkin beklentiler, hedefler ve
faaliyetlere iliﬂkin kurumsal ve mali
durum beklentiler raporu haz›rlanacak
ve Kurumumuz web sitesinde
yay›mlanarak kamuoyuna aç›klanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik Bilgi
Sistemi,
Web Sitesi
Yay›n›

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

14.3.1

Birim faaliyet raporu ve idare faaliyet
raporu haz›rlanmaya devam edilecektir.
Kurumumuz web sitesinde yay›mlanarak
kamuoyuna duyurulacakt›r bas›m›
yap›larak mevzuat gere¤i ilgili kurumlara
göderilmesi sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik Bilgi
Sistemi,
Web Sitesi
Yay›n›

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

14.4.1

Görev ve faaliyetlere iliﬂkin haz›rlanmas›
gereken raporlar hakk›nda yaz›l› ve
bilgilendirme toplant›lar›yla tüm birim
personelinin bilgilendirilmesi
sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik Bilgi
Sistemi,
Web Sitesi
Yay›n›

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

15.1.1

Belediyemiz ilgili mevzuat dikkate
al›narak arﬂiv yönetmeli¤i
düzenleyecektir.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Arﬂiv
Yönetmeli¤i

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

15.1.2

Kay›t ve Dosyalama Sisteminin elektronik
ortamda yap›labilmesi için kurulan sistem
güclendirilecek ve güvenli hale
getirilecektir.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam
Kay›tlar›

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

15.2.1

Kay›t ve dosyalama sistemi Standart
Dosya Plan›'na uygun olarak yap›lacakt›r.
‹darece gerekli görülen tüm belge ve
dokümanlar elektronik ortama
aktar›lacakt›r. Belgelere yönetici ve
yetkili personel taraf›ndan ulaﬂ›labilirli¤i
sa¤lanacakt›r. (Elektronik arﬂivleme)

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Elektronik
Ortam
Kay›tlar›

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

15.2.2

Baﬂbakanl›k taraf›ndan 24.03.2005.
tarihinde yay›mlanan 2005/7 nolu
genelge ile kay›t ve dosyalama sistemine
geçilecektir. Belgelere yönetici ve yetkili
personel taraf›ndan ulaﬂ›labilirli¤i
sa¤lanacakt›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

‹lgili
Dökümanlar

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Kay›t ve dosyalama sistemi
kapsaml› ve güncel olacak,
yönetici ve personel taraf›ndan
ulas›labilmekte ve
izlenmektedir.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
15.3.1
B‹S
15.3

Kay›t ve dosyalama sistemi,
Kay›t ve dosyalama sistemi,
kiﬂisel verilerin güvenli¤ini kiﬂisel verilerin güvenli¤ini ve
ve korunmas›n› sa¤lamal›d›r. korunmas›n› sa¤lamaktad›r.

B‹S
15.4

Kay›t ve dosyalama sistemi
belirlenmiﬂ standartlara
uygun olmal›d›r.

B‹S
15.5

Gelen ve giden evrak
zaman›nda kaydedilmeli,
standartlara uygun bir
ﬂekilde s›n›fland›r›lmal› ve
arﬂiv sistemine uygun olarak
muhafaza edilmelidir.

Mevcut durum standard›
karﬂ›lamaktad›r.

‹darenin iﬂ ve iﬂlemlerinin
kayd›, s›n›fland›r›lmas›,
korunmas› ve eriﬂimini de
kapsayan, belirlenmiﬂ
standartlara uygun arﬂiv ve
dokümantasyon sistemi
oluﬂturulmal›d›r.

Mevcut durum standard›
karﬂ›lamaktad›r.

Mevcut durum standard›
karﬂ›lamaktad›r.

15.3.2

Kay›t ve dosyalama sisteminde, kiﬂilerin
gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin
güvenli¤ini sa¤layacak ﬂekilde gerekli
önlemleri alacak mekanizmalar
geliﬂtirilecektir.
Arsivlerde yeterli say›da personel
görevlendirilecektir.

15.3.3

Personel dosyalar› kiﬂisel bilgilerin
güvenli¤i korunacak ﬂekilde arﬂivlerde
muhafaza edilecektir.

15.4.1

Kay›t ve dosyalama, Baﬂbakanl›kça
belirlenen standart dosya plan›na ve
ilgili di¤er mevzuat hükümlerine
uyumlu olarak yap›lacakt›r.

Evrak biriminde çal›ﬂan personele,
evra¤›n kaydedilmesi, standartlara uygun
bir ﬂekilde s›n›fland›r›lmas›, arﬂiv sistemine
15.5.1
uygun muhafaza edilmesi konusunda
bilgilendirilme faaliyetleri ve e¤itimin
verilmesi sa¤lanacakt›r.

4- B‹LG‹ VE ‹LET‹ﬁ‹M

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Tüm Birimler

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Elektronik
Ortam Kay›tlar›
ve ‹lgili Üst
Yaz›lar

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Arﬂiv

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Tüm Birimler

‹lgili
Dökümanlar

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Arﬂiv

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

E¤itim

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Yaz› ‹ﬂleri Müdürlü¤üBilgi ‹ﬂlem Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Arﬂiv

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

Destek Hizmetleri
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Arﬂiv

01.07.2012

Yeterli güvence
sa¤lanmamaktad›r.

15.5.2

Gelen ve giden tüm evrak›n kay›t ve
kontrolü yap›lacakt›r.

15.6.1

Her birimin bünyesinde fiziki olarak
arﬂiv oluﬂturulacakt›r. Kuruma ait arﬂiv
ise Yaz› ‹ﬂleri Müdürlü¤ü bünyesinde
oluﬂturulacakt›r.

16.1.1

Hata usulsüzluk ve yolsuzluklar›n bildirim
iﬂlemi mevzuat çerçevesinde yap›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Çizilen Süreç
Haritas›
Döküman›

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

16.1.2

Hata ve usulsüzlükler ile yolsuzluklar ile
ilgili yaz›lan rapor ve yaz›lar› konsolide
edecek ve bu konuda üst yönetimi
bilgilendirecek ﬂeflik düzeyinde
raporlama alt birimi oluﬂturulacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Yay›nlanan
Genelge

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

16.1.3

Y›ll›k faaliyet raporlar› ve d›ﬂ denetim
raporlar›n›n izlenmesi ve
de¤erlendirilmesi sonucunda tespit edilen
hata ve usulsüzlü¤e iliﬂkin düzenleyici ve
düzeltici önlemlerin al›nmas› sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

‹zleme,
De¤erlendirme

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

B‹S
16.2

Bildirilen hata, usulsüzlük ve
Yöneticiler, bildirilen hata,
yolsuzluklar hakk›nda mevzuata
usulsüzlük ve yolsuzluklar
uygun iﬂlem gerçeklestirilmektedir. 16.2.1
hakk›nda yeterli incelemeyi
Makul bir güvence sa¤layacak
yapmal›d›r.
düzeyde de¤ildir.

Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve
yolsuzluklar› mevzuat çerçevesinde
de¤erlendirerek gerekli iﬂlemleri yapacakt›r.
Söz konusu iﬂlemler mevzuatla belirlenen
usuller çerçevesinde gerekli ve görevli
birimlere bildirileceklerdir.Hata, usulsüzlük
ve yolsuzluklar› incelemek üzere araﬂt›rma
komisyonu oluﬂturulacakt›r.

Teftiﬂ Kurulu
Müdürlü¤ü

Hukuk ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü

Hata, usulsüzlük
ve yolsuzluklar
hakk›nda
düzenlenen
inceleme raporu

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

B‹S
16.3

Hata, usulsüzlük ve
yolsuzluklar› bildiren
personele haks›z ve ay›r›mc›
bir muamele yap›lmamal›d›r.

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar› bildiren
personelin bu bildiriminden dolay›
herhangi bir olumsuz muameleyle
karﬂ›laﬂmamas› için yöneticiler gerekli
tedbirleri alacakt›r. Kimlik bilgilerinin
deﬂifre olmamas› sa¤lanacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve
E¤itim Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Personel
Memnniyeti
Oran›

01.07.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

B‹S
15.6

B‹S
16.1

Hata, usulsüzlük ve
yolsuzluklar›n bildirim
yöntemleri belirlenmeli ve
duyurulmal›d›r.

Hata, usulsüzlük ve
yolsuzluklar›n bildirim
yöntemlerine iliskin bir sistem
bulunmamaktad›r.

Makul bir güvence sa¤layacak
düzeyde de¤ildir.

16.3.1

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)
Standart
Kod No

Kamu ‹ç Kontrol Standard›
ve Genel ﬁart›

‹S
17.2

‹S
17.3

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya
Çal›ﬂma grubu üyeleri

‹ﬂbirli¤i
Yap›lacak
Birim

Ç›kt›

Tamamlanma
Tarihi

Aç›klama

‹ç kontrolün de¤erlendirilmesi: ‹dareler iç kontrol sistemini y›lda en az bir kez de¤erlendirmelidir.

‹S17

‹S
17.1

Eylem
Kod No

Mevcut Durum

5- ‹ZLEME

‹ç kontrol sistemi, sürekli
izleme veya özel bir
de¤erlendirme yapma veya
bu iki yöntem birlikte
kullan›larak
de¤erlendirilmelidir.

‹ç kontrolün eksik yönleri ile
uygun olmayan kontrol
yöntemlerinin belirlenmesi,
bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin al›nmas›
konusunda süreç ve yöntem
belirlenmelidir.

‹ç kontrolün de¤erlendirilmesine idarenin birimlerinin
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.

‹ç Kontrol Sistemi kurulmam›ﬂ
olup, Sistematik bir denetim
faaliyeti bulunmamaktad›r.

17.1.1

Belediyemizde iç kontrol sistemi sürekli
ﬂekilde de¤erlendirilecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

De¤erlendirme
raporlar›

01.03.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.1.2

Mali Hizmetler Müdürlü¤ü bünyesinde
‹ç kontrol birimi oluﬂturulacakt›r.

Baﬂkanl›k

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

‹ç kontrol
birimi

01.03.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.1.3

‹ç kontrol biriminin rol ve
fonksinyonlar›ndan biri de izleme ve
de¤erlendirme ﬂeklinde belirlenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

De¤erlendirme
raporlar›

01.03.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.1.4

Belediye izleme ve de¤erlendirme el
kitab› haz›rlanacakt›r,ve ilgili personele
anlat›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

El Kitab›

01.03.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Anket

01.03.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

Teftiﬂ Birimi

Rapor

01.03.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.1.5

‹ç kontrol sisteminin iﬂleyiﬂine iliﬂkin
periyodik aral›klarla anket çal›ﬂmas›
yap›lacakt›r.Kurum içi ve kurum d›ﬂ›
faaliyetlere iliﬂkin ﬂikayetler
de¤erlendirilecektir.

17.1.6

‹çKontrol siteminin iﬂleyiﬂi 6 ayl›k
periyotlarla de¤erlendirilecek ve
raporlanarak üst yöneticiye sunulacakt›r.

‹ç Denetim Birimi

17.1.7

Y›ll›k faaliyet raporlar› de¤erlendirilerek
belirlenen amaç ve hedeflere uygunlu¤u
izlenecektir.Denetim raporlar›
incelenecektir. Bu do¤rultuda bütün
veriler dikkate al›narak genel bir
de¤erlendirme yap›lacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

De¤erlendirme
raporlar›

01.03.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.2.1

‹ç kontrolün eksik yönleriyle uygun
olmayan kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi,bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin al›nmas› konusunda süreç
ve yöntem belirlenmesi sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Önleyici ve
Düzeltici
Tedbirler

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.2.2

Anket, ﬂikayet, y›ll›k faaliyet raporlan,
planlar, denetim raporlar›n›n izlenmesi
ve de¤erlendirilmesi sonucunda tespit
edilen eksiklik, hata, usulsüzlük ve
yolsuzlu¤a iliﬂkin düzenleyici ve düzeltici
önlemlerin al›nmas› sa¤lanacak olup bu
konuya iliﬂkin rapor düzenlenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Önleyici ve
Düzeltici
Tedbirler
Raporu

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.3.1

Herbir harcama birimi kendi bünyesinde
sisteme iliﬂkin eksiklikleri tespit edecek
ve gerekli önlemleri alacakt›r.Gerekirse
eksik ve yetersiz alanlara yönelik kontrol
mekanizmalar› geliﬂtirecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Önleyici ve
Düzeltici
Tedbirler
Raporu

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.3.2

‹ç kontrolün de¤erlendirilmesinde
birimlerin amir ve yönetici konumunda
olan personelinin kat›l›m› sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Risk ‹zleme ve
De¤erlendirme
Ekibi

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

Bu konuda çal›sma
yap›lmamaktad›r.

Bu konuda çal›sma
yap›lmamaktad›r.

EYÜP BELED‹YES‹ ‹Ç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (EK-1)

‹S
17.4

‹ç kontrolün
de¤erlendirilmesinde,
yöneticilerin görüﬂleri, kiﬂi
ve/veya idarelerin talep ve
ﬂikâyetleri ile iç ve d›ﬂ
denetim sonucunda
düzenlenen raporlar
dikkate al›nmal›d›r.

‹S
17.5

‹ç kontrolün
de¤erlendirilmesi
sonucunda al›nmas› gereken
önlemler belirlenmeli ve bir
eylem plan› çerçevesinde
uygulanmal›d›r.

‹S
18.1

‹S
18.2

Bu konuda çal›ﬂma
yap›lmamaktad›r.

Bu konuda çal›ﬂma
yap›lmamaktad›r.

‹ç denetim faaliyeti ‹ç
Denetim Koordinasyon
Makul bir güvence sa¤layacak
Kurulu taraf›ndan belirlenen
düzeyde de¤ildir.
standartlara uygun bir
ﬂekilde yürütülmelidir.

‹ç denetim sonucunda idare
taraf›ndan al›nmas› gerekli
görülen önlemleri içeren
eylem plan› haz›rlanmal›,
uygulanmal› ve izlenmelidir.

2011 y›l›ndan itibaren
uygulanacakt›r.

5- ‹ZLEME

17.4.1

Yap›lacak toplant›larla yöneticilerin
görüﬂlerinin al›nmas› sa¤lanacakt›r.
Kurumun Web sayfas›nda ve hizmet
rehberinde oluﬂturulacak öneri ve
ﬂikayet kutusuna iletilen talep ve
ﬂikayetlerin de¤erlendirilmesi
sa¤lanacakt›r. ‹ç ve d›ﬂ denetim
sonucunda düzenlenen raporlar ilgili
birim yöneticisiyle birlikte
de¤erlendirilmesi sa¤lanacakt›r.
Bu de¤erlendirme sonucu 17.2.1 'de
belirtildi¤i üzere rapor düzenlenecektir.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Önleyici ve
Düzeltici Tedbir
Raporu

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

17.5.1

‹ç kontrolle ilgili olarak yap›lan
de¤erlendirmeler sonucunda al›nmas›
gereken önlemler belirlenecektir. Söz
konusu önlemler için eylem plan›
oluﬂturulacak ve uygulanmas›
sa¤lanacakt›r.

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Tüm Birimler

Önleyici ve
Düzeltici Tedbir
Raporu

01.06.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

18.1.1

‹ç denetim faaliyetleri standartlara
uygun bir ﬂekilde haz›rlanan plan ve
programlar çerçevesinde düzenli olarak
yürütülecektir.

‹ç Denetim Birimi

Tüm Birimler

‹ç Denetim
Plan›

01.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

18.1.2

‹ç Denetim belediyenin amaç ve
hedeflerinin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u riskler
esas al›narak yürütülecektir.

‹ç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Risk Esasl›
Denetim

01.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

18.1.3

‹ç Denetimde klasik teftiﬂ yerine süreç
denetimini esas alan bir denetim modeli
kurulacakt›r.

‹ç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Süreç
Denetimi

01.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

18.2.1

‹ç Denetim Birimi taraf›ndan gerek
sürekli izleme faaliyetleri gerekse
ba¤›ms›z izleme faaliyetleri sonucunda
tespit edilen aksakl›klar gerekli
önlemlerin al›nmas› için ilgili birimlere
bildirilecek,ve birimler gerekli tedbirlerin
al›nmas›n› sa¤layacaklard›r.

‹ç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Önleyici ve
Düzeltici Tedbir
Raporu

01.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

‹ç Denetim Birimi

Tüm Birimler

‹ç Denetim
Plan›

01.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

‹ç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Eylem Plan›

01.05.2012

Yeterli güvence sa¤lanmamaktad›r.
‹lgili eylemler öngörülmüﬂtür.

18.2.2

18.2.3

‹ç Denetim Birimi ;Belediyemizdeki
varl›klar›n güvence alt›na al›nmas›,iç
kontrol sisteminin etkinli¤i ve risklerin
asgariye indirilmesi için faaliyetleri
olumsuz etkileyecek risklerin
tan›mlanmas› ve bunlar için gerekli
önemlerin al›nmas›,‹ç Kontrol sisteminin
sürekli gözden geçirilmesi konular›nda
yönetime raporlar› arac›l›¤› ile
önerilerde bulunacakt›r.Bu raporlar
çerçevesinde belediye birimlerince
kontrol,yönetim ve risk yönetim süreçleri
de¤erlendirilerek gerekli iyileﬂtirmeler
oluﬂturulacak planlar ile uygulamaya
konulacakt›r.
‹ç denetim faaliyetleri sonucunda
idarece al›nmas› gereken önlemleri
içerir kapsaml› bir eylem plan›
haz›rlanacak, uygulanacak ve sonuçlar›
iç denetim birimi taraf›ndan takip
edilecektir.

