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IQ kontrol, bir organizasyonun faaliyerlelinin etkin ve verimli bir gekilde ilgili
mevzuata uygun olarak yiiriitiilmesi ve faaliyetlere ili$kin mali ve mali olmayan bilgilerin
doBrulugunun ve giivenilirliginin saElanmasr konusunda makul bir giivence elde edebilmek
amacryla tasarlanan ve ydnetim, gah$anlar ve denetgilerden etkilenen politikalar, prosediirler,
uygulamalar ve yiintemler olarak tanlr anabilir.

Mevzuatlmrzda ig kontrol esas olarak 5018 sayL Kanunda ve bu kanun geregince
Erkanlan ig Kontrol ve On Mali Kontrole iligkin Usul Ve Esaslar ile Srrareji celilairme
Birinrlerinin galgma Usul ve Esaslan Hakkrnda ydnetmelikte diizenlenmistir. Avflca.
261121 2007 t^tihinde 26738 sayrl Resmi cazetede Kamu ig Konhol Srandarrlan Tebligi ile
Kamu Ig Kontrol Standartlafl belirlenmi$ ve kamu idarelerinin ig kontrol sistemlerinin Kamu
Ig Kontrol Standartlanra .uyumunu saElamak iizere; yapllmasl gereken gallgmalann
belirlenmesi, bu gafiqmalar igin oluEturulmast gereken eylem plam tihazrlanmasr hususu
diizenlenmiStir

Tebligde kamu idarelerinin Kamu iq Konrrol Standanlalna u),umunu saElamak
iizere: yaprlmasr gereken gal5malarrn belirlenmesi. bu gahsmalar iqin oluqturulmasr gereken
eylem plamtun hazrrlanmasr aslmda idarelerde bir iE kontrol sistemi kurmanln ballanglq
a$amasrdrr' [g konrrol bir suregtir. iq kontrol sistemleri duraEan deg dinamik sistemrerdir.
Siirekli geli$im lginde ve deEiien Ig ve dr| kogullara giire esnek olmasr dolasr gerelidir. i9
kontroliin izlenmesi ve de[erlendirirmesi de bu esnekriEin ve doEar otarat eticin b]r igiontroi
sisteminin temel kosuludur.

Kamu idarelerinin, lg konrol sistemlerinin Kamu ig Kontrol Standartlanna uyumunu
saglamak Uzere; yaprlmasl €ereken Eahgmalara iligkin olu$turacaklafl eylem planlan
kurumlantn lE konuol sistemlerini kurma planlandlr. Muratpala Belediyesi olarak biz bu
biiyiik bir hedefe yitnelik bir eylem planrm bir pfoje yd;etimi yaklaprmr gerqevesinde
hazrrladrk ve bu gaLgmada eylem plantnuzl onaya koymaktaytz.

Bu eylem plantna sorumlu birimlerin ve i5birligi yapacak birin erin gerek amirleri
gerekse tiim Qaltsanlanyla harfiyen riayet etmeleri ve mijn*ijnse srandanlara uFmu
saglayacak eylemleri dngtirijlen zamandan tince tamarnlamalan biiyiik iinem tallmaktadu.

ig Kontlol Standafilanna ulum saElamak izere h^ztilanaln ve bu cahsmamn ekinde
sunulan MurarpaF Belediye Bafkanlg ig Kontrol Sistemi Ozdeleilendirme Eylem
Planfmn hazrrlanmastnda emeEi gegen herkese te$ekkiir ediyor, selvgi ve saygtlanmr
sunuyorum.

Siileyman EVCiLMEN
i7e Bagkanr
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A. iq KoNTRoL sisrEMiNiNiN GENEL ESASLART

l. Amag

5018 sayrl Kanunun 56'ncr rnaddesinde ig kontroltin amaElafl;

. Kamu gelir, gider, varhk ve yiikiitnliiliiklerinin erkili, ekonomik ve verimli bir sekilde
ydnetilmesini.
. Kamu idarelednin kanunlara ve diger diizenlemelere uygun olarak faaliyet gitstermesini,
. Her ttrlii mali karar ve iglemlerde usulsiizliik ve yolsuzluEun iinlenmcsrm,
. Karar olufturmak ve izlemek igin diizenli, zarnanmda ve giivenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,
. Varlklann ktttiiye kullarulmasr ve israfinl
saElamak olarak belirlenmiltir.

dnlemek ve kayrplara kargr korunmasrnr,

/

2. Kapsam

5018 saylh Kamu Mali yiinetim ve Kontrol Kanunun belinci ktsmrnda..ig Konrrol
sistemi" diizenlenmiQti!, Bu krslmda, iq kontrol sisremine ilirkin olararq ig kontrortin iammr ve
amacr, kontroliin yaprst ve igleyili, i;n mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve
muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukran, muhasebe ye&ilisinin nitelikleri ve atanmasr, ig
denetim, ig denetginin giirevleri, ie denetgilerin nitelikleri ve atanmasl, ig denetim
koordinasyon kurulu, ig denetim koordinasyon kurulunur g6revleri hususlanna yer verilmi$tir.

5018 saylh Kanunun 55'inci maddesinde ig kontrol; ', idarenin amaglnnna, beli enmis
politikolard ve mevzuara urguk oLtrak faaritetrerin etk i, ekanomik ve verinri bir sek i
tiriltailmesini, varl* ve kaynaklann korunmanru, muhasebe keyttlanun dogru ve ta& olarak
tutulmasmL mali bilgi ve ydnetim bilgisinin Tamanmda ve Biivenilir olarak iiretilmesini
saElamak iizere idare tarafndan olusturulan organizaslon, yijntem ve sijreele iQ denetimi
kapsayan mali ve di[er kontroller bijtiinii" olarak tanm anrrustf.

3. Dayanak

ig Kontlol Sistemine ililkin bu Eylem planr,

24.12.2@3 tarlh ve 25326 sayrl Resmi ceEetede yayln anan 50l8 sayrl Kamu Mali ydnerimi
ve Kontrol Kanunu'nun 55, 56, 57 ve 58,inci maddeleri,

31.12.2005 tarih ve 26040 (3. miikerrer) sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan ig Kontrol ve On
Mali Konrole i.li$kin Usul ve esaslai ile,

?6,.1.? ?OO1 
taih le 26'738 sayll Resmi cazetede yayrmlanan Kamu iq Konrrol Srandarrlan

Tebligine dayanrlarak Hazrrlanmrstr.

r:releolye 2t34
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4. Unsurlan ve Genel Kogullarr

ig Kontrol ve 6n Mali Konrole ililkin Usul ve Esaslarm ?'nci maddesinde ig Kontroltin urNurlan ve
genel kolullan be$ ana balhkta belirlenmi$tir.

a) Kontrol ortamr: idarenin yiineticileri ve gahqanlaflmn ig kontole olumlu bir bakl$ saglamasr, etik
degerlere ve diiriist bir ydnetim allayilna sahip olmasr esastr. performans esash yiinetim anlayrfr
gergevesinde gttrev, yetki ve sorumluluklann uzmanhEa iinem verilerek bilgili ve yeterli ki$ii;
verilmesi ve personelin performanslmn degerlendirilmesi sallamr. idarenin organizasyon yaprsr ile
personelin g6rev, yetki ve sorumluluklan agrk bir iekilde belirlenir.

b) xisk delerlendirmesi: Risk deferlendirmesi, mevcut korulrarda meydana geren defigikrikJer
dikkate ahnarak gergekle$tiriren ve siireklilik arz eden bir faaliyettir. idare, srratejik plan;nda ve
performans programrnda belirlenen amag ve h€deflerine ulaqmak igin ig ve Jr; nedenlerden
kaynaklanan riskleri deEerlendirir.

c) Kontrol faaliyetleri: onleici, tespit edici ve diizeltici her tiirlii kontor faariyeri berirrenir ve
uygulanlr.

d) Bilgi ve iletifim: idarenin ihtiyag duyacaF hef tiirlii bilgi uygun bir iekirde kaydedilir, tasnif edilir
ve ilgililerin ig kontrol ile diEer sorun urukra'm yedne getirebiricekleri bir qekilde ve siirede ilet ir.

e) Giizetim: Ig konrol sistem ve faaliyerleri siirekli izlenir, gijzden gegirilir ve delerlendi lir.

5. Temel ilketeri

ig Kontrol ve On Mali Kontrole ilitkin Usul ve esasl:[ln 6. maddesinde lq Kontroltin temelilkele agagrdaki gekildebelirlenmi$tir.

. ig kontol faaliyetleri idarenin yiinetim sorun uluEu gergevesinde yuriitiilUr.

. 19 kontrol faaliyet ve diizenlemelerinde d[celikle riskli alanlar dikkate alntr.

. lg kontrole ili$kin sorumluluk, iqlem siirecinde yer alan biitiin girrevlileri kaDsar.

. Ig kontrol mali ve mali olmayan tiim iflemleri kapsar.

.o.. ig kontrol sistemi yrlda en az bir kere degerlendirilir ve altnmast gereken iinlemlerbelirlenir.

. IQ kontrol diizenleme ve uygulamalannda mevzuata uygunluk, saydamhk, hesapverebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi ma.li yrinetim iikelen esas ahnrr.

6. Kontrol Yop$ ye itleyiti
Kanunun 57. maddesinde ise kamu idarelerinin mali ydnetim ve kontrol sistemlerinin harcamabirimleri, muhasebe ve mali hizmetler ite iin mali kontrol ve ig deneti.a"n olugtugu O"l;rtilmir, yeterlive etkili bir konrrol sisteminin olurturulabilmesi igin;

. Mesieki degerlere ve diirtist yainetim anlayqrna sahip olunmasr,. Mali yetki ve sorunluluklafln bilgili ve yeterli yiineiicil€rle personele venlmesi,. Belirlenmii srandartlara u),ulmasrnln saElanmasr.

Belediye 3t34
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. Mevzuata aykrn faaliyetlerin iinlenmesi,

. Kapsamlt bir yiinetim anlayrll ile uygun bi! galqma ortamrnrn ve saydamhEtn saglanmasr
bakrmrndan, ilgili idarelerin tist yiinericileri ile diEer ydn€ticileri tarafindan gtlrev, yetki ve
sorumluluklar gdz dniinde bulundurulmak suretiyle gerekli iinlemledn almmasr tingdriilmiiftiir.

?. iS Korlrol Standartlanntn Belirlenmesi:

5018 say r Kanunun 55'inci maddesinin ikinci fikraslnda,

"...Gdrev ve yetkileri gerqevesinde, mali yijnetim ye ig kontrcl siireelerine ili;kin stand.an
ve tdntemler Maliye Bakanl$nca, iq denetime iliskih standart ve ydntehler ise ig Denetim
Koordinasyon Kurulu taraflndan beti enir, geli$tirilir ve uyumlasnnhr. Bun[ar aynca
sistemlerbt koordinasronunu sa[lar ve kamu idarelerihe rehbe ik hizmeti velir...,'hiikmti ver
almaktadr.

Buna gaire, ig Denetim Koordinasyon Kurulunun 20.11.2006 rarihli ve ( l2) sayrh karal ile
Kamu ig Denetim Srandaftlan belirlenmil bulunmakradrr. Kamu ig Kontrol Stan;aftlan ise iq
Kontrol Modeli (COSO), Uluslararasr Sayrqraylar B gi (INTOSAI) Kamu SekrOrti iE Konrroi
Standartlan Rehberi ve Avrupa BirliEi ig Kontrol Standartlan gergevesinde Maliye Bakanhlr
taralindan belirlenmiStir.

ig Kontrot ve On Mali Kontrole ilbkin Usul ve Esaslann s'inci rnaddesinde,

I9 Kontrol Standafilannln, merkezi ularmlartrma gdrcvi ge&evesinde Maliye Bakanllgr
taradlndan belirlenip yayunlanacagt, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tiiir
iplemlerinde bu standartlara uymakla ve gereEini yerine getirmekle yiiktimlii bulundugu,
kanuna ve ig kontrol standartlanna aykrn olmamak koEuluyla, idarelerce gorev alanlan
Serqevesinde her tiirlti yiinrem, stireg ve tizellikli iglemlere ili$kin srandanlar bJirleneb eceli
beliftilmiftir.

l(amu ig Kontrol Standartlan Tebligine giire,

. Kamu.idareleri tarafrndan gdrev alanlan Eerqevesinde her tiirlii ydntem, sureg ve cjzellikli
i$lerdere ili;kin olarak belirlenebilecek aynnnlr srandanlar,50lg Sayrl Xanuna, itgiti Oige.
mevzuata ve Kamu ig Kontrol Srandanialna uygun olmak ve idireye miinhastr spesifik
siiregiere iliSkin olmak zorundadrr. idarelerce gerek gdd mesi halinde hazrrlanab ecek idareAyrntl! Ig Kontrol standartrafl, idarererin yasar ve idari yaplran e personel ve mali d'rumran
gibi her bir idarenin kendine dzgii kofula. dikkate arrnart karlhm;l ydntemrerle berirlenecek
ve iist ytinetici onayrm izleyen l0 it giinii iginde Maliye Bakanhlrni gdnderilmesi gerekrigi
belirtilmektedir.

ilgili rebliEde; kamu idarelerinin, iQ kontrol sistemlerinin Kamu ig Konrrol Standarrlanna
uyumunu saglamak iizere; yaprlmasr gereken galtlmalann belirlenmisi, bu eal$malar igin
eylem rla' oluttururnasr, gerekli prosediirrer ve ilgili diizenlemelerin hazdanmasl
galrlmalannr yiiriitmeleri ve bu gallfmalan en geg 31,12.2@g tarihine kadar tamamlamalan
gerekmektedir. AJ,rlca, Kamu idarelerinin haztilamr$ olduklafl stratejik plan ve perfbrmans
programr hazrrhk gali$malannda ig kontrol standartlanD da dikkate almalan gerektili
belirtilmistir.

ye 4t34
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Maliye Bakanhg, Biitge v€ Mali Kontrol cenel Miidiirliiliiniin M.02,2009 terih ve
B.07,0.8MK,0.24-150/4005-1205 say r cenelgelerinde,

ig Kontrol sist€minin e&in bir pkilde kurulmasr ve uygulannaslnln saglanmasr amactyla
kamu idarelerinin, h^zlrlanan Rehberi de dikkate alarak, Eylem planlafl Kamu ig Kontrol
Standartlan gere€vesinde en geg 30/06/2011 rarihine kadar hazrlayarak iist ydnetici (Belediye
Bas3anl) onaylnl miiteakip bir ay iginde Bakanhia ve aynca ikep@burnko.sov.tr e-posta
adresine giindermelerinin gerektigi ve Eylem Plarunda yer alan qalsmalann en geq 30/06/2013
tarihinde tamarnlanmastnln dngiiriilmesi, yiifiirliige konulmu$ Eylem planlannda, bu Genel
Yazr ve eki Rehber dogrultusunda degi$iklik yaprlmasr halinde, revize edilmiE Eylem
Planlannrn da iist yiinetici onaymr miiteakip Bakanhla giinderilmesi gerektigi bildirilmi$tir.

Bu durumda; Bakanl* genelgesinde de belirtildiEi ijzere 30.06.201I rarihine kadar
hazrlanmasl ve 31.07.2011 tarihine kadar da Bakanhga gdnderilmesi zaruri olan ..EYLEM
PLANI" her belediyece yaprlmasr larttr.

B. iQ KONTRoL sisTEMiNiN BiLESENLERi

Kamu ig Kontrol Standartlai, Uluslar arasr standartlar ve iyi uygulama dmekleri qergevesinde, ig
kontroliin;

. Kontrol Ortarn

. Risk Degerlendimesi

. Kontrol Faaliyetleri

. Bilgi ve letifim

. Izleme

bileFr eri esas allnarak, tiim kamu idarelerinde uygulanabilir diizeyde olmasrru saElamak iizere genel
nitelikte diizenlenmittir.

Kamu Iq Kontol srandartlan TebliEi e kamu idarererinde ig kontrol sisteminin olurturulmasr,
uygulanma, izlenmesi ve geli$tirilmesi amacryla genel nitelikte lg standarl ve bu sta[danlar igin
gerekli 79 genel gart bulunmaktadu. Bu standart ve tartlar afagrda sayrlan 5 ana unsur altrnda
loplanmrEtlr.

. Kontrol ortamt kapsamrnda 4 standan; Edk Degerler ve Diidistliik, Misyon, Organizasyon
Yaprsl ve Gttrevler, Personelin yeterlilili ve performansr ile yetki Devri Stanaailan
altlnda yer almaktadtr.

. Risk degerlendirmesi kapsamrnda 2 standart; planlama ve programlama ile Risklerit
Belirlenmesi ve DeEerlendirilmesi standafilan altrnda toplannxf trr.. Kontrol faaliyederi S€rgevesinde 6 standart; Konuol Stuatejileri ve yiJntemleri,
Prosediirlerin Belirlenmesi ve Bergerendirilmesi, Gttrevler Aynhgr, Hiyerargik Kontrolrer,
Faaliyetlerin siirekliliEi ve B gi sistemleri Kontroleri standartlar; altlnda yer almaktadrr.. Bilgi ve Ilerilim kapsamrnda,-4 standarr; Bilgi ve iletifim, Raporlama, Kayrr ve Dosyalama
sistemi, Hata, usulsi.izliik ve yolsuzlukla.n Bildirilmesi standanlan artrnda toplanrrupt'.. Son olarak iileme baqhlr alrrnda ise 2 standart; i9 Kontroliin Delerlendirilmesi ve ig
Denetim Standartlan altnda veral llstu.

5t34
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STANDARII-AXI

Bikl SlsLDI.d
Kontmleri

ig Kontrol ;
. Muratpafa Belediyesi Stratejik planuda

ula$ mastna makul giivence saglamak
gergeklettirilen bir siiregrir.

belirlenmii olan Srratejik Amag ve Hedeflere
iizere ytineticilgr ve tiim personel tarafindan

o Hedeflerin ba5anlacalrna dair kesin giivence vermez, sadece ne tilgiid€ ba$anlab ecegi
konusunda makul giivence saglar. Mali raporlama ve uygunluk hedefleriyie ilgili olarak da tair
degil, makul guvence saglar.

' Mali raporlama sisteminin giivenirriEini saglar, kararlarda kullanllan veriledn dogruruEunu
aflnr, yolsuzlugun ve usulsiizliiEdn tinlenmesine ve tespitine yardrmcr olur ve denetime iamt
saglar.

' Itl€r erin etkir iEini./e verimliligini saElar, standartlatrr rrul siiregler yardrmryla faariyetledn
ekonomiklilitini, verirnliliEini ve etkinlilini artrrrr. Kontror faaliyeileri a-racrhfiryla varrrkla'n
korunmasrtu saElar.

. Ig 
-Kontrol, 

Siireg kontrolled sayesinde kanunlara ve diler diizenlemelere uygunlugunun

v. YobuduHann

Sibckliliti

saglanmaslna yardtmcl olur.

yeB 6/34
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Kontrol Slsndartlarl

. Muratpala Belediyesi'nin, ig kontrol sisteminin olu$turulmastnda, izlenmesinde ve
degerlendirilmesinde diktate almalan gereken temel yonetim kurallannl gttsterir.

. Muratpa$a Belediyesi'nde, kapsamh ve srandart bir kont.ol sisteminin kurulmasrnt ve
uygulanmasrm amaglar.

. Etkin bir ig kontol sistemi, hedefle n gergeklelmeme ihtimalini azaltr.

. Yiinetim ve pemonel taraftndan geryekleimesi arzulanan hedefleri gergeklegtinnek suletiyle
Muratpa$a Belediyesi'nin Misyonunu ye ne getirmesi igin tasarlanmrsttr.

i9 Kontrol Standartlan[ Olutturulurken izlenmesini Gereken yol ve yiinten er
. Ig kontrol sisteminin olu$turulmasl gahlmalan Belediye BaSkanfmn giizettminde, mali

hizmetler biriminin teknik destegi ve koordinatdrliiEiinde, harcarna birirnle nin bizzat
katrirmryla ve ig denetim biriminin dam$manl* desteEiyle yiidirulmelidir.

' eahima grubulda gdrev aracak birim ve personelin nitelikreri ile gaircv ve sorumluluklannrn
aelklanacaF bir iist yonetici onaylnln stirece katklsr ydniinden gerekliligl,

. eahima grubu tarafindan Muratpa$a Belediyesi ig kontrol sisteminin yaprsr iqeren bir rapor
hazrrlanarak Belediye Ba$kanma sunulmahdtr.

o Hazrrlanan raporda ig kontrol sisteminin etkin bir Sekilde olulturulmasl amacryla hazrrlanacak
doktiman ile diizenlemelerin ve yapllmast dngiirtilen i$lerin agftlamalarda yer ilmahdrr.

. Bu mpora hazlrlanmr$ olan Eylem plaru ve zaman gizelgesi eklenmelidif.

' qalllma grubu tarafindan hazrrlanan taslaklann harcarna bidmledne gonderilerek harcama
yetkilillerin ve damqmanl* kapsamrnda ig denetim biriminin gdriigleri ahnmahdu.

. H?zlrlanan taslak, Belediye Bagkanr,nrn onayr ile birimlere duylrularak ytiriidiiliik kazanrr.
Yiiriirliiltik kazanan i9 Kontol Sistemine iliikin diizenlemelerin tO iqgtinit igerisinde Maliye
Bakanhgr Mali ydnetim ve Kontrol Melkezi Ulumlaltma eirimine gOnderltmesi
gerekmektedir.

c. ie KoNTROL SiSTEMiNDE yETKi ve SORUMLULUKLAR

r 5018 Sayrh Kamu Mali ydnetimi ve Kontrol Kanununun I l. maddesinde; iJst yiineticilerin,
mali ydnetim ve kontrol sisteminin ifleyifinin gOzetilmesi, izlenmesi ve kanunda belirtilen
gdrev ve sorumlulukla'n yerine getirilmesinden soruriu olduklan ve bu sorun uluEun
gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmefler birimi ve i9 denetqiler aracrhlryla yerlne
getirecekleri hiikme baElanml$trr

. Buna gdre iist ydneticilere, ig kontrol sisteminin kurulmasr
sisteminin bir gereli olank yazlh prosediir ve talimatlaln
diizenlemelerin yaprlmasr,

. llg-:*g yetkililerine ise giirev ve yetki alanlan gergevesinde, idari ve mali karar, iglemlereilifkin olamk ig konrroliin i$leyi$ini saglama sorunlulugu verilmig bulunmaktadrr.

ve gdzetilmesi, ig kontrol
oluqturulmasr gibi her tiirlti
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Ust yitneticiler ve biitEe ile iidenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yrl, ig ve iqlemlerinin
amaglala, iyi mali ydnetim ilkelerine, kontrol diizenlemelerine ve mevzuata uygun bir lekilde
gergekle$tirildiEini igerell iC kontrol giivence beyamm diizenler ve biim faaliyet raporla ile
idare faaliyet raporlanna eklerler.

iq kontrol duzenlemeleri ve iq konrrol sisreminin i$leyj{i, yiineticilerin g6ru$ti, ki$i velveya
idarelerin talep ve iikayetleri ile ig ve drs denetim sonucunda diizenlenen raporlar dikkate
ahnarak y da en az bir kez dele endirmeye tabi tutulur ve gerekli iinlemler altmr.

Kanun'un 60,61,63 ve 64 iincii maddelerinde,

o Mali Hizmetler Birimleri, Muhasebe Yetkilileri ve ig Denergilerin ig konrrol alamndaki gdrev
ve sorumluluklatna yer verilmi$tir.

. Buna gtirc; mali hizmetle! birimleri, idarenin ig kontrol sisteminin kuruknasl, standartlanntn
uygulanmasl ve geli;tirlmesi konulannda gall$malar yapmak ve iin mali kontrol faaliyetini
yiiriitmekten,

. Muhasebe Yetkililleri, ddeme emri bergesi ve eklednin kontloliinden, muhasebe islemrerinin
belirlenmiS standartlara ve usuliine uygun olarak kaydeditmesinden. raporlanmaslndan,
muhafazaslndan ve denetime hazlr halde bulundurulmasrndan, ig Denetgiler ise idareleriD iQ
kontrol sistemleri n denetlenmesinden ve geli$ti lmesi yiiniinde iinerilerde burunulmasrndan
sorumludurlar.

l. iq Kontrol Sisteminde Ust yiineticiyle (Belediye Baskaru) verilen Giirev ve
Sorumluluklar;

c

Birimlerin i9 ve iglernlerini yerine getirirken mesleki deEerlere ve diiriist yiinetim aJ ayr$lna
sahip olunmasrndan, mali yetki ve sorumluluklannn bilgili ve yeterli yoneticilerle personele
verilmesinden, belirlenrnil standartlara uyulmaslnln saglanmastndan,

Mevzuata aykm faaliyetledn ijnlenmesinden, kapsamll bii ydnetim anlayt$lyla uygun bir
qahfma ortammrn ve saydamltlrn sallanmasrndan giirev ve yetkileri gergevesinde sorumlu
olacallardrr.

Belediye Baqkanr i9 ve iqlemlerin, amaglara, iyi mali ydnetim ilkelerire, kontrol
diizenlemelerine ve mevzuata uygun bir $ekilde gergekJegtirildi$ni igeren ig kontol gtivence
beyanlnl her yrl diizenler ve idare faaliyet raporuna ekler.

Belediye Bagkanr, sertifikall adaylar araslndan ig denetgileri atar ve aynl usulle gdrevden alrr.

Belediye Bagkanr, ig denetgilerin giirevlerini bagrmsrz bir lekilde yerine getirmeleri ve gereldi
bilgi ve belgelere kolayca ula5malan igin gereken iinlemleri altr.

Belediye Ba$kanr, iq denetqilerin raporlannda belirtilen iinerilerini deEerlendirir, ig kontrol
siirecind€n elde ettigi bilgilerle ig denetimden erde e[iEi birgileri ka$ agrrrarak kaynaklafln
verimli kullanrmrna iliqkin tedbirleri alrr.

Belediy€ Bajlanl, ig denetgiler tarafrndan diizenlenel raporlada belinilen iinlemlerin a]lnrp
allnmadrErm izler.
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. Merk€zi u)lmlaltrrma bidmi tamfurdan belirlenen ig kontrol standartlaflnm idarede
uygulanmaslnl saElar.

. Iq kontrol ve iin mali konfiol konusundaki duzenlemelerin idarenin personelince dgrenilmesi
ve bunlara u)rulmasml saglar.

. Ust yifnetimin konuya gereken 6nemi vemesi ve tiim ydneticiledn ig kont ol konusunda
olun u bir bakrl aElsrna sahip olmasr saglar.

2, lg Kontrol Sisteminde HarcaDa Yetkilisine @irim tst Yiineticisi) Verilen Giirev ve
Sorumluluklar;

. Harcama yetkilileri giirev ve yetki alanlafl gerEevesinde, ig kontroliin i$leyiginden sorumludur.

. Harcama ye&ililed ve diEer ydneticiler, mesleki degerlere ve diiriist yonetim anlayryna sahip
olunmaslndan, mali yetki ve sorunluluklannrn bilgili ve yeterli ydneticilerle personele
vedlmesinden, belirlenmb standardara u)4rlmaslmn saglanmaslndan, mevzuata aylon
faaliyetlerin dnlenmesinden, kapsamlt bir ydnetim anlaylltyla uygun bir gah$ma o.tamlnln ve
saydamhgm saElanmaslndan gijrcv ve yetkileri gergevesinde sorumludurlar.

. Biitge ile ddenek tahsis edilen harcama ye&ilileri, i$ ve i$lemlerin amaqlara, iyi mali yiinerim
ilkelerine, kontrol diizenlemelerine ve mevzuata uygun bir $ekilde gergeklelti ldigini iqeren ie
kontrol giivence beyanrnt her yrl diizenler ve bfuim faaliyet raporlaflna ekleder.

. Iq denetgi, denetim raporunu, belirli bir siirede cevaplandlnlmak iizere denetime tabi tutulan
birimin harcama yetkilisine verir. Harcama yetkilisi gerektiginde gahganlardan ve ilgililerden
giirii$ almak suretiyle raporu cevaplandlrarak ig denetgiye gdnderir, denetlenen faaliyetler
konusunda, denetim raporunda yer alan itnerilere ilifkin dnlemleri alrr. 6nlem ahnmamasr
halinde ig denetgi Belediye Ba$kanmr bildirir.

Aynca Harcama yetkilileri; Ie Kontrol Sisteminin kurulmasr ve i$leyitinin sagl*ll olmasr amacryla
bagl olduklan birimlerde;

1. \ ve iglemlere ydnelik siireg aklq lemalan hazlrlamah,

2. Personelin gdrev, yetki ve sorun uluklan aq* bir sekilde belirlenmeli,

3. Gitrevlerin bilgili ve yeterli personel tarafindar ytiriiriilmesine iinem verilmeli,

4. Kontrol prosediirleri belirlenmeli,

5. Uygun bir iletigim agl olu$rurulmal,

6. PersoDelin yeterli egitim almasrna yiinelik galtgmalar yaprlmah,

7. Kontrol listeleri ve kontrol itz deEerlendime formlafl olu$turulmall

8. ig Kontrol faaliyet ve dtizenlemererinde dsk degerlendirmesi esas allnmal, kontror, ge.ektigi yerde
ve risk durumuna giire yap mahdlr.

9. Kontrol faaliyetlerinin planl bir tekilde ytiriiti.jlmesini saElamahdr.
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3, iS Kontrol Sisteminde Mali Hizmetler Birim Yiineticisine Verilen Giirev ve Sorumluluklar;

. Mali Hizmetler Birimi Yiineticisi, yitnetimin ig kontrole ydnelik itlevinin etkililiEini ve
verin iligini artrrmak igin gerekli gahfmalan yapar ve iin mali kontrol faaliyetirin
yiiditiilmesini saElar.

. Mali Hizmetler Birimi Ydneticisi, idarede faaliyetlerin mali ybnerim ve konrrol mevzuatr ile
diger mevzuata uygun olarak yiiriitiildiigi.inii, kamu kaynaklannrn etkili, ekonomik ve verimli
bir Fkilde kullan masrm temin etmek iizere iS kontrol siireglerinin iqlerildigini, izlendiEini ve
gerekli tedbirlerin alnmasr igin dii$iince ve onerilerinin zamantnda iist ydneticiye
raporlandlglnl igeren mali hizmetler birim ytineticisinin beyantu diizenleyerek idare faaliyet
mporuna ekler,

. Birimi yiinetir, birimin yeterli sayl ve nitelikte istihdamrnr, personelin egitimini ve
yetiltirilmelerini saglayacak gahsmalar yapar,

. Birimin giirev daErllmrm yaparak hizmetlerin e&ili, stiratli ve verinrli bir qekilde sunulmasrnr
saElar,

. iq kontrol alanrnda iist yitnetici ve harcama ye&ililerine danl$manhk yapma ve bilgilendirme
faaliyetini yiiriitiir,

Ig kontroliin harcama birinlerinde e&ili bir ;ekilde yaptlmastnr saglayacak diizenlemeleri
haz rlar ve iisl ydneticinin onaylna sunar.

Mali Hizmetledn saydam, planl, idarenin amaglanna ve mevzuata uygun bir ;ekilde
yiiriitiilmesi iqin gerekli dnlemleri ah.

tot34
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. Ig denetgi raporunu, idarenin gdriilleri ve cevaplarryla birlikte, rapor iizetini de ekleyerek iQ
denetim biimi araclllFyla iist ydneticiye sunar. Raporlar iist yijnetici tamfrndan
delerlendirildikten sonra gereli igin ilgili birirnler ve mali hizmetler birimine verilir.

4. i! Kontrol Sisteminde Muhasebe Yetkilisine Verilen Gtirev ve Sorumluluklar;
. Muhasebe hizmeti, gelirle n ve alacaklann tahsili, giderlerin hak sahiplerine iidenmesi, para

ve parayla ifade edilen degeller ile emanetlerin allnmasr, saklanmast, ilgililete verilmesi,
gttnderilmesi ve diger tiim mali iilemlerin kaytlannln yap masr ve mporlarmasl i$len eridir.
Bu i$lenderi ytirtitenler muhasebe yetkilisidir.

o Muhasebe yetkilileri, muhasebe hizmetlerinin yapdmaslndan ve muhasebe kayltlanun usultine
ve standartlara Llygun, saydan ve erisilebilir Fkilde tutulmaslndan sorumludur,

5. ig Kontrol Sisteminde iq Denetgilere Verilen Giirev ve Sorun uluklar;
. ig denetgiler, iQ denerim faaliyetinin yerine getirilmesinde bagrmsrzdrrlar. iq denetqilere

mevzuatta belirtilen gdrevleri drirnda higbft gorev verilemez ve yaptrnlamaz, higbir Fkilde
istekleri dlltnda bagka gdrevlere atanamazlar.

. Ig denetgi; nesnel risk analizlerine dayaaarak kamu idarelerinin yitnetim ve kontrol yaprlannl,
kaynaklann verimli, etkin ve ekonomik kullamlp kullan madrlrnl degerlendirir.

. Harcama sonrasl yasal uygunluk denetimi yapar, idarenin mali illemlere ililkin tasa[uflannln
plan, program ve politikalara uygylugunu denerler,
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. Iylleltirmelere ydnelik iinerilerde bulunur, sorulturma agrlmasrnl gerektirecek bir durumu
raslladrgrnda denetim birimi amc Gryla iist ydneticiye bilgi verir.

6. i9 Kontrcl QalDma Ekibine Verilen Giirev ve Sorumluluklar;

o ig kontrol gahgma.lanu koordine ederek toplantrlaln organizasyonu, kurum igi ve kurum drir
iletigimin sallanmasr,

. Belge yiinetimi gibi damqma ve destek hizmetlerini yerine getirmek,

. qalgma ekibi, birimlerin i9 kontrole ytinelik yaptlklar kontrol ortamrnl olulturma
gahqmalannda rehberlik ve damgmanhk gdrevini yerine getirecek ve birimler tarafindan
hazrrlanan form ve raporlann incelenip konsolide edilmesini saflayacaktrr.

. I9 konfol galtmalan siiresince iki ayda bir (gerckirse her ay) roplanarak yaprlar gahlmalan
koordine ederek degerlendirecektir.

. Bu ekipte giirev alacak tiyeler yetki ve icm bakrmrndan Belediye Bagkam tarafrndan
gdrevlendirilirler.

Bu ekibin gcirevi iq kontrol sistemini kurmak ve i$letmek deEildir. ig kontrol sisremi ydnerim
sorumluluEunda gers€kle$tirilecektir.

D. MURATPA$A BELEDIYESi iE KONIROL STANDARTLARI OZDE6ERLENDiRME RAPORU

I. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Kontrol ortarn, ig kontroliin diEer unsurlanna temel tegkil eden genel bir Eerggve olup, kilisel ve
mesleki diidistliik, yiinetim ve p€rsonelin erik deierleri, iq konrrole yiinelik destekleici tutum,
mesleki yeterlilik, organizasyonel yap1, insan kaynaklan politikalan ve uygulamalan ile ydnetim
felsefesi ve ig yapma tarzrna iligkin hususlan kapsar.

KOS I : Etik Degerler ve Diiriistliik: Personel davramglaim belirleyen kurallann personel
tarafindan bilinmesi saflanma}drr.

KOS 1.1 ig kontrol sistemi ve igleyigi yiinetici ve personel tarafindan sahiplenilmeli ve
dest€klenmelidir.

Mevct Durum:

. Iq Kontrol Standartlan ile ilgili Belediye personeline Temel Egitim diizenlendi.

. Birim miidiirlerinin ve personelin gtj.ev tanlrnlannda: Kalite ve ig kontrol sistemi
ile ilgili yafnlanan prosediir ve talimatla n uygulanmasrndan sorumlu olduklan ve
bu kapsamda Giirev Yetki ve Sorumluluklan kapsamrnda yiiriittiikleri i$ ve
iqlemleri, Anayasa, Kanun, Karar, Ydnetmelik, Talimatlar ve bu gibi mevzuatta
uygun olarak yerine geti.ilmemesinden, yetkilerinin ve gtirevlerinin zamantnda ve
doiru bir gekilde kullan mamasrndan, BelediyeBa$kanlna karlr sorun u olduklan
tebliE edildi,

Degerlendirme: Mevcut durum standart lanrm ka4rlamaya yeterli defildir.
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Yaprlmasr Gerekenler:

. IQ kontrol sisterni ve iEleyiqinin yOnerici ve personel tarafindan sahiplenilmesi igin
hizmet igi €gitim faaliyetlerine aErhk verilmeli ve Tamtlcl ve EEitici diikiimanlar
ile ig kontrol sisteminin anla$lmasr ve sahiplenilmesi saElanmahdlr.

KOS 1,2. idarenin yiineticileri ig kontrol sisteminin uygulanmastnda personele iirnek
olmahdrrlar.

Mevcut Durum!

. Balkan, Ba$kan Yardlmcrlan ve Birim Miidiirleri halihazrda mevcut mevzuat ve
genel teamiiller Qergevesinde: Birin erde yiiriitiilen i9 ve i;lemlere iliqkin kontrol
faaliyetleri stirdiirmekte ve personelini mevcut duruma giire yiinlendirmektedir.

DeEerlendirm€: Mevcut durum Standart $arttru karfllamaya yeterli degildir.

Yap ma$ Gerekenler:

. i9 kontrol sistemi ve ipleyiginin yiinetici ve penonel tarafindan sahiplenilmesi igin
Hizmet iei egitim faaliyetlerine alrrLk verilmeli ve Tanrtrcr ve EEitici dcikiimanlar
ile i9 kontrol sisteminin anlaSllmasl ve sahiplenilmesi saElarmahdf.

KOS 1.3. Etik kura[ar bilinmeli ve tiim faaliyetl€rd€ bu kurallara uyulmahdrr.

Mevcut Durum:

. Kamu Gdrevlileri Etik Davranrt I]keleri ile Baivuru Usul ve Esaslan haklqnda
Ydnetmelik qerqevesinde: Etik Kurulu olupmuqtur.

DeEerlendirme: Mevcut durum Standart tartrm karqrlamaya yeterli detildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Etik Kurulunca etik ktiltiirlinitn yerle$tirilmesi ve geli$tirilmesi ile ilgili; anket,
kamuoyu yoklamasr vb. etkinlikledn yaprlmasr ve kamu giirevlilieri iqin egitim
prograrnlafl diizer enmesi saElanmaldrr.

KOS 1.4. Faaliyederde diiriistliik, saydamhk ve h€sap verebilirlik saElanmaldtr.

Mevcut Durum:

. Yiiriirliikte bulunan mevzuat doErultusunda, Birimlerin ve idarenin faaliyet
sonuglan faaliyet raporu, mali durum ve beldentiler raporu gibi raporlamalarla
kamuojruna sunmakta ii ve eylemlerinde dtiriisdiik, adalet ve e$tligi ilke edin€rek
giirevini si.irdiirmektedir.

. Birimler tarafindan gerqekleftirilen Mali ve Mali olmayan ig ve iqlemler ile ilgili:
Faaliyetleri ger{akleftiren perconelin gdrev-yetki-sorurnluluklar belirlendi ve
personele teblig edildi.

DeEerlendirme: Mevcut durum Standarr lartr ka$rlamaya yeterli deEildir.

Yaprlmasr GerekeDlerl

+' 's_zyi
iq

. Oncelikli olarak etik kurallarr belirlenirken dtirtistliik, elitlik, tarafslzl*, hesap
verebilirlik ve saydamLk gibi ilkeler belirlenmeli ve yazrh hale geririlmelidir-
Kurum igindeki Web diizenlemeleri etkin ve giincel hale getirilerek kamuoyunun
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Stratqik ptan gergevesinde belirlenen amag ve

ye tsa$kFDr 
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hedeflerle ilgili periyodik olarak raporlama yap mall ve deEerlendirmeye tabi
tutulmaldlr. Hazrrlanan raporlann ve birifi erimizin yiiriittiiEii faaliyetlere ili$kin
olarak gerekli bilgiledn diizenli olamk web sayfasnda ve Qe$itli ileti$im araglanyla
kamuoyuna duyurulmasl saglanma.hdtr.

KOS 1.5. idarenin p€rsoneline ve hizmet verilenlere adil ve etit davramlmahdrr.

Mevcut Dururn:

. Belediyemiz ydneticileri ile Etik Kurallara ili$kin sdzle$me imzalandr.

De[erlendirme: Mevcut durum Standart iartlnl kargrlamaya yeterli deEildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Vatanda$ qikayetledni stirekli izlemek amacr ile hizmet masast olu$turulmall.
Vatanda n hizmet aldrgr birim ve personel ile ilgili merirnuniyet ve beklenrilerini
iilgmek amacl ile diizenli olarak anketler diizenlenmeli. Pe6onel memnuniyet ve
beklentilerini dl9mek amacr ile bidm dzdegerlendirme anketi dtizenlenmeli.

KOS 1.6. idarenin faaliyetlerine ilifkin tiim bilgi ve belgeler doEru, tam ve giivenilir
olmaldrr.

Mevcut Durum:

. Bi.im Hizmet kapsamrnda gergekleftirilen faaliyetlere iligkin hazflanan iq ve Akrg
$emalannda: Faaliyetten sorumlu personel, uygulanacak Mevzuat ve prosediirler,
faaliyet sorun ulan, siireg a$amalan ve siireg a$amalannda faaliyetin tipi ve
igeriline baih olarak uygun dotrulama ve gegerli krlma faaliyetleri belirlendi.

. Faaliyetlere iliSkin tutulan kayrtlann Konroliinii saglamak amact ile Kayltlann
Kontrolii Prosediirti hazulandr ve uygulamaya gegirildi, her miidiirliik iQin Ar$iv
Odasr oluituruldu.

. Bilgi ve belgelerin dogrulugu ve giivenligi birim igindeki hiyerargik kontrollerle
yiiriitiilmektedir. Ig Kontrol ve On Mali Konrrole Ilitkin Usul ve Esaslara ili$kin
ytinetmelik gergevesinde mali iflemler, ctn mali kontrole tabi tutularak dogrulugu ve
gilvenilirliEi saglanmaktadlr.

I)eEerlendirme: Mevcut durum Standart lartlu kaqllamaya yeterli deEildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Birimlerde gerErkleltirilen faaliyetlere iligkin tutulan kaltlara hrzh, giivenilir ve
zamamnda ula5rlabitmeyi saglamak amact ile elektronik dosyalama ve ar$iv
sistemine gefilmelidir. Faa.liyetlere ilitkin if ve iglerr eri yiiriiten personelin Hizmet
igi eEitimler ile mesleki yerkinlikleri geligriritmelidir.

KOS 2 : Misyon, Organizazyon Yaptst ve Gitrcvler: idarelerin misyonu ile birirnle n ve
personelin giirev tatumlan yazlll olarak belirlenmeli, personele duyurulmah ve idarede uygun bir
organizasyon yaprsr olulturulmahdrr.

KOS 2.1 : idarenin misyonu yazrh olarak belirlenmeli, duyurulmah ve personel tarafindan
benimsenm€si saglanmahdrr.
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Mevcut Durum:

. 5018 sayft Kamu Mali Yiinetimi ve Kontrol Karunu kapsamrnda; 20IO-2O14
yrllannr kapsayan Stratejik Plan gal$malan doErultusunda MuratpaF
Belediyesi'nin Misyonu ttim birirnlerin katrlmr ile belirlenmiltir. Muratpaia
Belediyesi misyonuna, Stratejik Plan doErulrusunda hazrrlanan, idare Faaliyet
raporlannda yer verilcrek personelin bilgilenmesi saElanrruftrr.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel Sartr karqllamaya yeterli degildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. \\ w $.muratpasa. bel.tr adlesinde, personel ve vatandallann ulatabilecegi ve
giirebileceli gekilde anrlan hiikiimlerin yayrr anmasr saElanmaldrr.

KOS 2.2 : Misyonun gereekleftirilmesini sallamak iizere idare birimleri ve alt birimlerince
yiiraitiilecek gitrevler yazrh olarak tamnrlanmah ve du]'urulmahdrr.

Mevcut Durum:

. Misyonunun gergekleqtirilmesi ve Belediye hizmerlerinir erkin bir $ekilde
yiiriitiilebilmesi amacr ile her miidiirliik igin ay.n ayn Qah'ma Usul ve Esaslan
Haklonda Ydnetmelik diizenlenmiltir.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel lartl karg amaya yeterlidir ancak ek diizenlemeler
yaprlmahdrr.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Miidtirliikler seviy€sinde hazflanan gal$ma usul ve esasla hakklnda ydnetrnelikler
ydnlendirici ve denetleyici konumundaki kurumlann g6rti$iine sunulmahdr.

KOS 2.3 : idare birin erinde personelin giirevlerini ve bu gtirevlere itiqkin yetki ve
sorumluluklarrm kapsayaD giirev dalrhm gizelgesi olu$urulmah ve personele
bildirilmelidir.

Mevcut Durum:

. Her mtidiirliik igin ayn ayn organizasyon yaprsr olulturulmu$ ve organizasyon
yaprsrnda yer alan pozisyonlar il€ ilgili Gdrev-yetki-sorumluluk tanur amasl
yaprlmrg ve ilgili personele teblig edilmi$tir. y ie€isinde belirli aralklar ile
bi rnlerde gtirevlendirilen personel tarafindan giincellemesi yaprlmaktadlr.

DcEerlendirme:

. Mevcut durum genel lar0 ka$llamaya yeterlidir bu nedenle ek bir dUzenleme
yap masma ihtiyag duyrlmamrgttr.

KOS 2.4 : idarenin ve birin erinin tetkilat tema$ olnah ve buna ba!} olarak fonksiyonel
gdrev dag lmr belirlenmelidir.

Mevcut Durum:

. Muratpa.ta Belediyesi'nin te$kilat $emasr oluqturulmug ve her miidiirliik icin
hizmetledr devamlllr ve etkinligi giiz cjniinde bulundurularak Miidiirliik
Organizazyon lernalarl hazlrlanrrul ve uygulamaya konulmu$tur.
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Delerlendirme:

. Mevcut durum genel $artl karillamaya yeterlidir bu nederile ek bir diizenleme
yaprlmaslna ihtiyag duyulmamrf trr.

KOS 2.5 : idarenin ve birimlerinin organi?asyon yap$L temel yetki ve sorumluluk da! tmr,
hqssp verebilirlik ve uygun raporlama iliqkisini giisterecek qekilde olmahdtr.

Mevcut Durum:

. Birimlednin organizasyon yaprst, temel yetki ve sorumluluk daglllml, hesap
verebilirlik ve uygun mporlama ililkisini giisterecek iekildedir.

DeE€rlendirmel

. Mevcut durum genel tatu karl amaya yeterlidir bu nedenle ek bir dtizenleme
yap maslna ihtiyag dululmamrgtrr.

KOS 2.6 : idarenin yiineticileri, faaliyetle n yiirttiilmesinde hassas giirevlere iliFkin
prosediirleri belirlemeli ve personele duyurmahdr.

Mevcut Durum:

. Belediyenin yiiriitmekte olduEu ti.im faaliyetlere iliqkin prosediirler belirlenmig ve
personele teblig edilmittir.

Delerlendirme:

. Mevcut durum genel qanr kaqrlamaya yeterlidir bu nedenle ek bir diizenleme
yapllmastna ihtiyag dululmaml$trr.

KOS 2.7 : Her diizeydeki ydneticiler verilen giirevlerin sonucunu izlemeye yiinelik
mekanizmalar oluqturmahdrr.

M€vcut Durum:

. Miidtirltik hizmetlednin etkin bir $ekilde gergekleftirilebilmesi igin i$ Akrl $emalan
hMrrlanmr$, faaliyetle n gergekleitirilmesinde, birim ydneticisinin kontrol ve onay
faaliyetleri belirlenmistir.

. Her miidiirliik yrl igedsinde gergekle$rirecegi faaliyetlere iligkin her ay iqerisinde
yiiriitiilecek faaliyetlere iliqkin planlama yapmakta ve ayl* planlanan faaliyetlerin
sonuglan birim personeli tarafindan birim miidiiriine raporlanmaktadrr.

. BaSkanl* tarafindan yayrnlanan toplanfi talimatl dogrultusunda, her miidiirliik ylhk
toplantr plan olutturmul ve plana baglt olamk ilgili ay ige sinde birim toplant arr
miidiirler rarafrndar gergeklettiilmekre ve hizmetlerin geliltirilmesine ycinelik
iyileltirme faaliyerleri ba$latrlmaktadrr.

Degerlendirme:

. Mevcut durum genel gafi karltlamaya yeterlidir bu neden ile ek bir dtizenleme
yaprlmasma ihtiyag dululmamlltlr.

KOS 3 : Personelin Yeterlili[i ve Perforrnansr: idareler, personelin yeterliligi ve gdrevleri
araslndaki ulumu saglamal, pedormansln deEerlendirilmesi ve geliftirilmesine yclnelik iinlemler
almahdlr.
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KOS 3.1 : insan Kaynaklarr yiinetimi, idarenin ama$ ve hedeflerinin gerqekle$mesini
saElamaya yiinelik olmahdrr.

Mevcut Durumi

. Muratpata Belediyesi Stmtejik Planmda hedeflenen amaqlara istenilen zamanda
ulaqabilmek igin gerekli nitelik ve sayrda personel ihtiyacrnrn tesbit edilmesi iQin
kurum norm kadro gahgmasr: Norm Kadro tlke ve Standafilan ile ilgili yaynlanan
ycinetmelik gergevesinde yaptlml$t[. Muratpaqa Belediyesinde gah$an mevcut
personel nitelik ve nicelik aglsrndan kurumun ihriyaglannr kargrlayabilecek
durumdadlr.

Deferlendirme: Mevcut durum genel lartr kar$llamaya yeterli deEildir.

Yaprlmasr Gerekenl€r:

. Gttrev b^zh Performans Iftiterle belirlenmeli ve Bireysel performans yiinetimine
geqilmelidir.

KOS 3.2 : idarenin yiinetici ve personeli gitrevlerini etkin ve etkili bir qekitde yiiriitebilecek
bilgi, deneyim ve yetenele sahip olmahdrr,

MeYcut Durum:

. Muratpa{a Belediyesi'nde, yiinetici ve personel giirevlerini yerine getirmede
kullandtklan bilgi ve deneyimleri bireysel galtlmalar ile kazanmakta, kurum iginde
yeterli rutin bir hizmer igi egitim yap makradr. Egitim faaliyetleri yeni mevzuat
diizenlemeleri ile ulrumun saglanmastna yatnelik olup siirekli ve bil takvime bagh
olarak yap maktadtr.

. Birimlerin organizasyon yaprslnda belirlenen gdrev iinvanlanna bagh olarak Bilgi,
deneyim ve yetenek ile ilgili Mesleki yetkinlik krirerleri belirlenmislir.

Degerlendirme: Mevcut durum genel la ka$llamaya yeterli degildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Mesleki yetkinlik kiterleri esas a.ltnarak, personelin gdrevli oldugu konuda etkin ve
verirnli gah$abilmesi igin ihtiyaE du$lan eEitimler belirlenmeli, bu yiinde
Muratpa$a Belediyesi tarafindan hazrrlanan Hizmet iEi EEitim plafi ve personel
Hizmet igi egitim planr dogrultusunda egitimlere devam edilmektedir.

KOS 3,3 : Mesleki yeterlilife iinem verilmeli ve her giirev igin en uygun personel
segilmelidir.

Mevcut Durum:

. Muratpa$a Belediyesinde yiiriitlen her bir il igin gerekli eEitim qarllajlnr ra$ryan
yetkin personelin gall$tlnlmasl genel $arttrr. Ancak, miidtirliikletde mevcut Eah$an
pe$onel saytsl yeterli olmadtgmdan zaman zaman degifik eEitim lartlantu taflyan
ve deEigik eEitim lartlannl tatlyan ve deligik kadrolarda bulunan personel zorunlu
olarak mesleki alatu olmayan gorevlerde qahimaktadr.

DeEerlendime; Mevcut durum genel fartl kar$llamaya yeterli deEildir.

t6t34

r4
rq

yeBe



1'.C

},IURATPA$A BI]I,EDi YESi

i<, xoll rnor- sisrl:Mi (izDEGERt.EN DiR\lr: E't LElr pLANI

Yap ma$ Gerek€nler:

. Mesleki yetkinlik kiterleri esas ahnarak, birimler arasr personel rotasyonu
yap mah, mesleki agrdan uzmanlalmaya iinem verilmeli, personelin gitrevli oldugu
konuda erkin ve verimli Qal4abilmesi iqin ihtiyag dululan egitimler belirlenmeli, bu
yitnde Muratpala Belediyesi tarafindan h^zrlanan Hizmet igi EEitim planr ve
Personel Hizmet igi egitim plaru dogrultusunda egitimlere devam edilmektedir,
Memur ve hgi pe$onel arasmdaki saysal dengesizlik, memur almlan ile
diizeltilmektedir.

KOS 3.4 : Personelin i9e alnmasr ile giirevinde ilerleme ve yiikselmesinde liyakat ilkesine
uyulmah ve bireysel performansr giiz iiniinde bulundurulmahdrr.

Mevcut Durum:

. Personelin i$e allnmasrnda personel mevzua hiikurnlerine g6re hareket edilmekte,
Devlet Personel Ba5kanltlr taraftndan koordine edilel merkezi slnavlarla ve
mevzuat hiikiimleri g.erqevesinde personel istihdam edilmektedir. personelin
ilerleme ve giirevde yiikselmesi, mevcut Gdrevde yiikselme ydnetmeliEi
hiikiirnlerine gitre ytiriitiilmektedir.

o Personelin bireysel performansr (Sicil notlan, eEitim durumu, kldem ylh, kat dlgl
elitin er) puanlama yitntemi ile tjlgiilerek yiiksek puan alanlann gorevde yukselme
egitimlerine katrlmasl saElanmaktadtr.

Delerlendirme: Mevcut durum genel $artr saElamaya yeterli degildir.

Yaprlms$ Gerekenler:

o Personelin ilerleme ve gdrevde yiikselme slnavlannln, boialan kadrolafl vekaleten
yiiriitiilmeyecek qekilde plarlanmasr ve siirckli hale getirilmesi gerekmektedir.
Gtjrev bazh performans Kdterleri belirlenmeli ve Bireyiel performans yijntemine
gegilmelidir.

I9l 3.i .. Her girev igin gerekli eEitim jitiyacr betirlenmcti, bu ihtilacr giderecek eEitim
faaliyelleri h€r yrl planlararak ytriitiilmeli ve gerektiEinde giincellenmelidir.
Mevcut Dur'um:

. Her bir gdrev igin hizmet igi eEitim faaliyeti periyodik olarak yaprlmamaktadr.
EEitin er degiten mevzuar diizeilemeleine gdr; ilgili birimlerce koordine edilerek
yiiriitiilmektedir.

r Birimlerde yiiriitiilen faariyetlere iriskin g.revler esas arlnarak mesleki yetkinlik
krirerled belidenmiltir.

D€Eerlendirmei Mevcur durum genel Sarrl saglamaya yeterli degildir.
Yaprlmast Gerekenler:

. Mesleki yetkinlik kriterleri esas allnarak, personelin gcirevli oldugu konuda etkin ve

::1'.*l :"j]s"b:ti*i. jlin ih.rrJ1g du]l'llan egirinfer belirleirmeli. Murarpaqa
Seledtyest_ larafindan Hizmet igi Egitim pianl olugturulmug ve penonelin elitim
almasr saglanmaktadrr.

o Grirevli personelin giintin kosullanna uygun olara yetifmelerini saElamak, gorcvrn
gerektirdigi bilgi. beceri.ve davranr$lam sahip tutum kazanmal-arrn, sag-lamat,
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etkinlik ve tutun uluk bilinci ile yetiftirilerek verin iligini artmak ve daha ileriki
gorcvlere hazdanmalan i9in uygulanacak hizmet iqi egitimin hedeflerini, ilkeledni,
planlama esaslanm ve degerlendirme usulleri ile diger hususlan belirlemek
amacryla egitim programlan haztrlanmrg, hazrrlanan bu elitim programlan
qergevesinde personelin anllan unsurlar hakkrnda bilgilendirilmesine devam
edilmektedir.

KOS 3.6 : Personelin yeterliliEi ve performansr baEh oldugu yiineticisi tarafindan en az yrlda
bir kez delerlendirilmeli ve deEerlendirme sonu{lan personel ile gtir$tnhelidir.
Mevcul I)urum:

. Mevcut Yasal diizenlemeler dogrultusunda sicil degerlendirmesi yaprlmakta ve
sonuglan ilgili personel ile gitriitiilmektedir.

Delerlendirme: Mevcut durum genel $artr saglamaya yeterli degildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Giirev bazll Perfomans Kriterled belirlenmeli ve Bireysel performans ydnetimine
geQilmelidir.

KOS 3,7 : Performans delerlendirmesine giire performansr yelersiz bulunan personelin
performansrnr geli$tirmeye yitnelik iinlemler alnmah, yiiksek lrcrformans giisteren personel
igin iidiillendirme mekanizmalarr gelistirilmelidir.

MeYcut Durum:

o Personelin performanslmn deEerlendirilmesi sonucunda herhangi bir egitim veya
iidi.illendirme mekanizmasl bulunmamaktad[.

Deferlendirme: Mevcut durum genel sartl saElamaya yeterli degildir.

Yap masr Gerekenler:

. Personel Odiil ydnetmeliEi hazrrlanmal ve uygulamaya gegirilmelidir.

KOS 3.8 : Personel istihdarnl yer deEi$tirme, i.ist giirevlere atanma, egiaim, performans
deferlendirmesi, iizliik haklan gibi insan kaynaklan yainetimine ilitkin aineoli hususlar
yaz l olarak belirlenmi$ olmah ve personele duyurulmahdrr,

MeYcut Durum:

. Personel itihdamr, yer deEiltirme, iist giirevlere atanma, egitim, performans
deEerlendirmesi, cjzliik haklafl gibi insan kaynaklan yijnetimine iliikin, ilgili
mevzuatlar haricinde ek hir diizenleme yap marnrs ve personel istihdamrna iligkin
mevzuata iliikin giincel bilgiler payla$llmamaktadlr.

Yap masr Ger€kenler:

. Pe$onel istihdafin, yer deEiitirme, iist gtirevlere atanma,egitim, performans
degerlendirmesi, dzliik haklan gibi insan kaynaklan yiinetimine iliskin: personel

Qalqma Usul ve Esaslan Haklonda yitnetmelik Hazrrlanacak ve uygulamaya
konulacak.

. Personel istihdarnl ile ilgili mevzuar diizenlemeleri ve deliqiklikleri ile ilgili giincel
bilgiler dtizenli olarak r\\\.nrerra{oasa.bcl.rr adresinden tiim rersonele
duyurulmahdrr.
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KOS 4 : Yetki Devri: idarelerde yetkiler ve yetki devrinin srnlrlan agrkqa belirlenmeli ve yaz r
olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin dnemi ve riski dik*are alnarak yetki devri yaprlmahdr.

KOS 4.1: ig akr4 siireqlerindeki imza
duyurulmahdrr.

Mevcut Durum:

ve onay mercileri belirlenmeli ve personele

. Miidtirliiklerde ytriitiilen faaliyetlere ili$kin, her bir i! iQin hazrrlanmrq olal iq Alog
$emalannda il akrl sureqlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmiE, personelin
giirev tammladnda belirtilmi$ ve yayrn anarak personele duFrulmasr saflanmrqtrr.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel $rtl saglamaya yeterlidir.

KOS 4,2: Yetki devirleri, iist yiinetici tarafindan b€lirlenen esaslar Q€rQevesinde devredilen
yetkinin srnrrlarrnr gahterecek $ekilde yazrh olarak belirlenmeli ve ilgiiile;e bildirilmelidir.
MeYcut Durum:

. 5018 say1ll Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunu gergevesinde, Harcama
Yetkisi birim miidiirlerine devredilmiqtir.

. Mijdiirliiklere air organizasyon yaprsrna balh olarak belirlenen gdrevlere ili$kin
hazlrlanan gdrev tanlmlarnda yetki ve sorumluluklar aglkqa belirlenmis ve
personele 0eblig edilmittrr.

D€gerlendirme: Mevcut durum genel Sarr saglamaya yeterli degildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

o Belediye imza Yetkileri yttnetmeliEi haarlanmah ve uygulamaya konulmahdlr.
KOS 4.3: Yetki devri, devredilen yetkinin iinemi ile uyumlu olrnahdrr,

Mevcut Durum:

. Yetki devirleri, devredilen yetkinin iinemi ile ulumlu olac^k qekilde tasarlanmakta
ve uygulanmakmdlr.

Delerlendirme: Mevcut durum genel tartl saglamaya yeterli deEildir.

Yaprlmasr GerekeDler:

. Belediye imza yetkiled yitnetmeligi haarlanmaL ve uygulamaya konulmahdrr.

KOS 4.4: Yetki devredilen personel giirevin gerektirdili bilgi, deneyim ve yetenele sahip
olmahdrr.

Mevcut Durum:

. Yerki devredilen pe$onelin, giircvin gerekrirdigi bilgi, deneyime ve yetenege sahip
kigilerden segilmesi benimsenmi$tir.

Delerlendirme: Mevcut durum genel Frtr saglamaya yeterlidir.

KOS 4.5: Yetki devredilen personel, yetkinin kulanrmrna ili$kin olarak belli dtinen erde
yetki d€vredene bilgi verrneli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramahdrr,
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MeYcut Durum:

. Birim faaliyet raporlan ile devredilen yetkiler ile ilgili sonug ve uygulamalara
iliqkin bilgiler Belediye Ba$kanl tarafindan izlenmektedir.

2. RiSI( DEGERLENDiRME STANDARTLARI

Risk degerlendirme, idarenin hedeflerinin gergeklefmesini eng€lleyecek risklerin tanlrnlanmasl,

analiz edilme$i ve gerekli 6nlen erin belirlenmesi siirecidir.

RDS 5: Planlama ve Prograrnlama: idareler. faaliyetlerini. amag. hedef ve gijstergelerini ve

bunlan gergeklegtirmek igin ihtiyag duyduklan kaynaklan igeren plan ve programlannr oluqturmah

ve du]rurmall, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunlugunu saglamalldlr.

RDS 5.1. idareler, misyon ve vizyonlanm oluslurmak, stratejik amaclar ve iitgiilebilir
hedefler saptamak, performanslanm iilgmek, izlemek ve delerlendirmek amacryla katrhmcr

yiinten erle stratejik plan hazlrlamahdr.

Mevcut Durum:

c 2010-2014 yrllanm kapsayan Muratpafa Belediyesi Srrarejik planr, Misyon ve
Vizyonuna ulagmak, stratejik amaglar ve dlgiilebilir hedefler
szLptamak,performanslaflnl 6lgmek, izlemek ve degerlendirmek amactyla kat rmcr
yijntemler kullantlarak hazrrlanmr$tr.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel $artr saglamaya yeterlidir ancak, Kamuda Stratejik ydnetim
anlayr$mn yeni yeni olu$masr, iist ve orta kademe ytineticilerin bu anlayrqr sahiplenmede kararsrz
davranmasr, mevzuat degigiklikleri de dikkate alrndrgrnda, 2010 - 2014 yrllannr kapsayan stratejik
ytinetim ilkelerini yansrtan bir stratqik plan yap rtu$tu.

Yaprlma$ Gerekenler:

. Ger€eklelen Yerel Seqin er doErulrusunda, ilgede ya5ayan halkln ve riim
paydaqlann beklentilerini karylayacaL nitelikte 2010 - 2014 yrllaim kapsayan yeni
bir Stratejik Plan haz rrlanmrttu.

. RDS 5.2, idareler, yiiriitecekleri program faaliyet ve projeleri ile bunlann
kaynak ihtiyacrnr, perforrnans hedef ve giistergelerini igeren performans
programr hazrrlamahdrr.

Mevcut Durum:

r Kamu Idarelerince hazrrlanacak performaDs prograrnlan Hal*rnda ydnetmelik ve
Performans Programt Haztrlama Yijnetmeligi htikiimteri gerelince idare ve
Harcama Birimi diizeyinde her yl performans programr: 2010 _ 2014 Strateiik
Plantna uygun olarak hazflanmakta ve birimle n kaynak tahsisi performans
programlncla odaya kojmui olduklan faaliyet ve projelere islnacen
gergeklegtirilmektedir. Stratejik planda yer almayan faatiyet ve projeler yer
verilmemektedir.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel sartr saElamaya yeterlidir ancak, Kamuda strateiik ydnetim
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yiineticilerin bu ilkeleri sahiplenmesi, mevzuat degifildikleri de dikkate almdrElnda; 2O1O - 2Ol4
ylllannr kapsayan stratejik ydnetim ilkelerini yansrtan bir stmtejik planm hazrrlandtgr ve
performans esash biitQeleme ilkelerinin standartlattr masr uygulanmaktadrr.

Yaprlmasl Gerekenlerl

. Gergekleten Yerel SeSirnler dogrultusunda, Ilgede yaSayan halkrn ve tiim
paydallann beklentilerini ka$rlayacak nitelikte 2010 - 2014 yrllannr kapsayan yeni
bir Stratejik Plan hazrlanrrultrr..

. 2012 yrlr igerisinde gergeklegtirilecek olan faaliyet ve projelere ililkin perfomans

Programl hazrrlanmaktadr..

. Birim yitneticilerine perfofinans esash biitgeleme ve perfonnans yitnetimi ile ilgili
hizmet igi egitim diizenlenmelidir.

RDS 5.3. idareler, biitqelerini stratcjik planlanna ve performans programlanna uygun
olarak hazrrlamahdrr.

Mevcut Durum:

. Muratpala Belediyesi biitqesi her yrl Kamu idarelerince Haztrlanacak Performans
Programlan Hakklnda Ytinetmelik ve Performans Progranx Hazrrlama YiinetmeliEi
huktin eri, Maliye Bakanhgrnca yayrn anacak Biiqe qaEnsl ve Mahalli Idareler
Btitge ve Muhasebe ydoetmeligi Btirge Hazrrlama Rehberi, hiiki.imleri
doErultusunda hazlrlanmaktadlr.

Degerlendirme: Mevcut durum genel qafi saglamaya yeterlidir.

RDS 5.4. Yiineticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performaru programryla
belirlenen amag ve hedeflere uygunlulunu saflamahdrr,

Mevcut Durumi

. Stratejik Planda ortaya konmuq olan straiejik amag ve hedeflere ilitkin yiiriittilen
faaliyet ve projelerin belirlenen amag ve hedeflere uygunluk konusunda bir
deEerlendirme yaprlmaktadlr.

. Yiiriittil€n faaliyet ve projeler yiiriirliikte bulunan mevzuata uygun olarak
yiiriitiilmektedir.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel Frtl sallamaya yeterlidir.

RDS 5.5. Yiineaicil€r, giirev alanlarr gergevesinde idarenin hedeflerine uygun iizel hedefler
belirlemeli ve personeline du''umahdr.
Mevcut Durum:

. Miidiirliik gdrev alanma iliikin stratejik amag ve hedeflere uygun, birim hedefleri ve
hedeflere iliitkin performans kdterleri belirlenmekte ve personele du) .lrulmaktadu.

. Mtidiirliik hedeflerinin izlenmesi, iilEiilmesi anacr ile Veri Analiz prosediirii ve
Veri Analiz Rehberi balkanllk makaml tarafindan yayln anm$ ve birimlerde veri
analiz sorun ulan tarafirdar, prosediir ve rehber dogrultusunda gerekli olan analiz
ve raporlama faaliyetled ytiditiilmektedir.
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Deferlendirme: Mevcut durum genel garfi saglamaya yeterlidir-

RDS 5.6. idarenin ve birimlerinin hedefleri, spesilik, iitgiilebilir, ulaqrlabilir, itgili ve siireli
olmaldlr.

Mevcut Duruml

. Statejik Planda belirlenmig olan hedefler rutarh, spesifik, dlgiilebilir, ulagrlabilir ve
stirelidir.

. DeEerlendirme: 2OlO-2014 yrllan kapsayan yeni bir stmrejik plan
haz rrlanmt gttr.

RDS 6: Risklerin Belirlenmesi ve DeEerlerdirilmesi: idareler,
yaparak amag ve hedeflerinin gergeklelmesini engelleyebilecek ig

sistemli bir pkilde analizler
ve drl riskleri tamrDlayarak

ve hedeflerine yiinelik fiskleri

22134

deterlendirmeli ve a}nacak dnlemleri belirlemelidir.

RDS 6.1. idareler, her y sisler i bir gekilde amaq
belirlemelidir.

Mevcut Durum:

. 2010 - 2014 SratEik Planlnrn hazlrlaffnasr a'amasrnda GZFT (SWOT) analizi
yaprlmrq ve Giiglt-Zayrf yijnler ile Frsatlar-Tehdirler belirlenmi$tir.

. Starejik planda ortaya konulan amag ve hedeflerin, faaliyetlere itirkin siire{lerin
risk analizine y6nelik itnleyici faaliyerler prosediirti yiirtirliige konmu$tur.

DeEerlendime: Stratejik planda ortaya konula[ amag ve hedeflerin gergekleitirilmesine yiinelik
GT|F analizi 2Ol0-2014 srrarejik plan gergevesinde degerlendirmesi siirmekteorr.

Yaprlmasr Gerekenler:

r Onleyici faaliyetler Prosedtirii v€ mevzuat dogrultusunda, Stratejik planda orraya
konulan amag ve hedefler ile birimlerin faaliyetlerirE illkin izlemekte olduklan
siiregler ile ilgili risk analizi yaprlmal ve tinleyici faaliyetler bel enmeli ve
uygulanmahdr.

. Stratejik amag ve hedeflerin gergeklegtirilmesine yiinelik birim esash swot analizi
yapllmah, giiqlii,zayrf yilnler ve Frrsatlar-Tehditler ile ilgili erki ve tinem derecesi
belirlenmeli qlkan sonuglara baf,h olarak illeftime planlal hazrlanmall ve
uygulanmahdlr.

RDS 6.2. Risklerin gergekleqme olasrl[r ve muhtemel etkileri yrlda en az bir kez analiz
edilmelidir.

Mevcut Durum:

. Risklerin gergekle$rne olasdt$ ve etkilerinin dege endirilmesi konusunda bir analiz
gahlmalan yaptlmaktadlr.

. Risklerin gergekle$me olaslllgt ve muhtemel etkilerinin periyodik olank
deEerlendirilmesi ve gerekli olan diizeltici faaliyetle n ba atrlmasl arnacl ile
Diizeltici Faaliyetler Prosediirii yUriirliige konmuQrur.

Degerlendirmet Mevcut durum genel $artr saglamaya yeterli deEildir.

ye
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Yaprlmasr Gerekenler:

. Stratejik amag, hedefler, bi m faaliyetle ne ililkin belirlenen siircqleri. kapsar

nitelikte yaprlacak olan risk analizine baEh olarak belirlenecek olan Onleyici
Faaliyetlerinin etkinliEi degerlendirilmeli ve gerekli olan diizeltici faaliyetler iist ve

ofta kademe ydneticiler tarafindan ballat malldtr.

. Ba.llatllan diizeltici faaliyetlerin etkinligi ve iist ve orta kademe izlenmeli ve

deEerlendirilmelidir.

RDS 6.3. Risklere karpr ahnacak iinlernler belirlenerek eylem planlan oluqturulmahdrr.

Mevcut Durum:

. Risklere kar$1 ahnacak 6nlemler konusunda herhangi bir eylem planl
olusturulmamlstlr-

Yaprlmasr Gerekenler:

. Onleyici faaliyetler prosediirti ve mevzuat dolrultusunda, Stratqik Planda ortaya
kollulan amaq ve hedefler ile birinlerin faaliyetlerine ilifkin izlemekte olduklan
sijreqler ile ilgili risk analizi yap mah ve iinleyici faaliyetler belirlenmeli ve

r.rygulanmaLdrr.

3. KONTROL FAAI,iYETLERi VE STANDARTLARI:

Kontrol faaliyetled, idarenin hedeflerinin gergekle$tirilmesini saglamak ve belirlenen riskleri
yiinetmek amacryla olu$iurulan politika ve prosediirlerdir.

KFS 7: Kontrol Stratejileri ve Yiintemleri: idareler. he.deflerine ulagmaya amaglayan ve riskleri
keLrqrlamaya uygun kontrol strateji ve ydntemlerini belirlemeli ve uygulamaldr.

KFS 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri igin uygun kontrol strateji ve yiintemleri (diizenli giizden
gesirme, iirnekleme yoluyla kontrol, kar|rla$rrtna, onaylama, raporlama, koordinasyon,
dofrulama, analiz etme, yetkilendirme, giizetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve
uygulanmahdrr.

Mevcut Durum:

. Bi m faaliyetlerinin gerqekle$tirilmesinde siireg ydnetimi esas ahnmrl ve ttim
faaliyetlq ile ilgili i$ akrl lemalafl hazrrlanlr|lltrr.

. Birim faaliyetlerine iliqkin hazrrlanan il akr$ Fmalannda: Siiree a$amalan, siireE

asamalannda gergekle$irilecek olan i! ve illemler, if ve iller ere ilipkin; Kanun,
yonetmelik, prosediir, talimat vb. gibi destekleyici diikiimanlar, iq ve i$lernlerden
sorunlu personel ve siireg aFmalannda gerqekleltirilecek olan (dtizenli gdzden
gegirme, tirnekleme yoluyla kontrol, karfrla$trrma, onaylama, raporlama,
koordinasyon, dofrulama, analiz etme, yetkilendirme, gdzetim, inceleme, izleme
v.b.)yitntemle ve faaliyetlere ili$kin tutulacak olar kaynlar belirlenmig ve ilgili
personele iq akrq gemalannln dagrtrmr gerqeklestirilmiStir.

. Birim hizmet ve faaliyetlerine ilitkin doErulama ve geqerli krlma yitntemleri
belirlenmif ve Urtin/Hizmet Gergekleltirme planlan olulturulmu$tur.

Deferlendirme: Mevcut durum genel lanr kar$llamaya yeterli degildir.
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Yaprlmafl Gerekenler:

. Her miidiirliik taraflndal faaliyet alanlafl ve riskleri ile ilgili dnleyici, yitnlendirici,
tespit edici ve diizeltici kontrol stratejisi ve yitntemi seQilerek bunlann uygulanrnasr
saglanmal ve if akrt lemalafl revize edilmelidir.

KFS 7.2. Konaroller, gerekli hallerde, iflem iincesi kontrol, siir€g kontrolii ve itlem sonrasr
kontrolleri de kapsamaldrr.

Mevcut Durum:

. Birim faaliyetlerine ili$in hazrrlanan ig akrg gemalal siireg konfoliine
dayandrrrlarak hazlrlanrm$tlr. Stireg konlroliinde, her bir i$lem daha iinceki
iilemlerin kontroliinii iEerecek fekilde tasarlanarak uygulanmaktadrr.

DeEerlendirme: Mevcut duum genel garfi ka$llamaya yeterlidir.

KFS 7.3. Kontrol faaliyederi, varhklann diinernsel kontroliinii ve giivenli$inin sallanmasrm
kapsamaltdrr.

Mevcut Durum:

. Taltntrlar ta.lrnr mal yitnetmeligi geregince yll sonlannda saylmlan ve kontrolleri
yapllarak raporlanmakta ve andan yitnetmelik geregince ki$ilerin kullalrmrna
verilenler zimmetlenerek kiiisel sorumluluk altrna ahnmrgtrr. Kasa, banka, teminat
mektubu gibi degerlerin kontrolleri Muhasebe YiinetmeliEi hiikiimlerine gdre
yiiriitiilmektedtu.

I)eEerlendiime: Mevcut durum genel $artr kart amaya yeterlidir.

KFS 7.4, Belirlenen kontrol yiinteminin maliyeti beklenen faydayr agmamabdrr.

Mevcut Durum!

. Yapllan konholler mevcut mevzuat hiikiin erine gdle yaprlmakta olup maliyet
analizi bu mevzuat hiikiimlerine gdre yaprlmaktadrr.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel mevzuat hiikiimlerince yapllmakta olup, tartlan
kar$ amaya yeterlidir.

KFS 8: Prosediirlerin Beli.lenm€si ve ltelgelendirilmesi: idareler. faaliyetleri ile mali karar ve
iglemleri igin gerekli yazrl prosediirleri ve bu alanlara ilitkin diizenlemeleri hazrrlamah,
giincellemeli ve ilgili personelin erilimine sunmahdrr.

KFS 8.1. idareler, faaliyefleri ile mali karar ve iqlemleri hakkrnda yazrh prosediirler
belirlemelidir.

Mevcut Durum:

. Birim faaliyetlednin gereeklelririlmesind€ siireq yijnetimi esas ahnr $ ve tum
faaliyetler ile ilgili i; akr$ Fmale|rl h.Lzrrlanrruftlr.

o Birim faaliyetlerine ilitkin hazlrlanan il aklf lemalaflnda: Siireg atamalan, siiree
atama.laflnda gerEekle$ririlecek olan iq ve iglemler, i9 ve irilemlere ilifkin; Kanun,
Ydnetmelik, Prosediir, Talimat vb. gibi desrekleyici ddkiimanlar, i$ ve isler erden
sorumlu personel ve siireg alamalannda gergeklestidlecek olan (diizenli giizden
geeirme, dmekleme kartrla9tlrma, onaylama, rapo ama,
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koordinasyon, doErulama, analiz etme, yetkilendirme, gdzetim, inceleme, izleme
v.b.) ydnternleri ve faaliyetlere iligkin tutulacak olan kayrtlar belirlenmi$ ve ilgili
personele iq akrf Fmalanmn dagnmr gergekleptirilmigtir.

. Faaliyetledn gerEeklettirilmesinde esas ahnan prosediirlere iliSkin birinler
tarafrndan hazrrlana[i (Prosediir-Plan-Talimal-Is A]irir-Form-$artname vb.gibi)
diikiimanlann giincelliginin takibi amacr ile diikiimanlann kontrolii pros€diirii
uygulamaya konmu$ ve ig ve dll kaynakh giincel doktiman listeleri olufturulmu$tur.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel Frtr ka$rlamaya yeterli deEildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

o Birimlerin hizmet kapsamlnda yer alan faaliyetledn yasal diizenlemelere ve iist
yiinetim tarafindan belillenen $anlara uygun olarak yiiriitiilmesini, faaliyetlere
iliqkin i9 ve iqlemlerinr dogru ve tam yaprlmasml saglamak, faaliyeti gergekleltiren
personelden ka)'naklanabilecek hatalan ortadan kaldmak amact ile: Yiinlendirici,
aq daylcl ve kural koyucu nitelikte Uygulama Prosediir, Talimat ve Rehberleri
hazlrlartmal ve ilgili birim ve personele duyurulmahdr,

KFS 8.2. Prosednder ve ilgili diikiimanlar, faaliyet veya mali karar ve is,lemin ballamasl,
uygulama$ ve sonuglandrrrlma$ asamalannt kapsamah&r.

Mevcut Durum:

o Birim faaliyetlerinin gers€kleitirilmesinde stireg ytinetimi esas ahnrr|$ ve tiim
faaliyetler ile ilgili i$ aktF iemalan hazrlanmritr_ Hazlrlanan $ akr5 qemalannda
faaliyetler ile ilgili baSlangrg uygulama ve sonuqlanma a5amalan ve bu a$malarda
gerEekleftirilecek it ve illernler ile tutulacak kayrtlar belirlenmiqtir.

DeEerlendirmel Mevcut durum genel $artr ka$llamaya yeterlidir.

KFS 8.3. Prosediirler ve ilgili diikiimanlar, giincel kapsan \ mevzuata uygun ve ilgili
personel tarafindan anlaqrlabilir ve ula5rlabilir olmaldrr.

Mevcut Durum:

. Bi rnler tarafindan gergekleqtirilen faaliyetlere ili|kin hazrrlanan ig akrglarr ve ilgili
diikiimanlafln giincelliginin saElanmast ve fartlar olultugunda gerekli olan
revizyonlann yaprlabilmesi ve ilgili personele dagrhrumn nas yaprlacaEr ile ilgili
ditkilmanlaln kontrolii prosediirii uygulanmakradu.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel lanr ka$llamaya yeterlidir-

Kl'S 9: Giirevler AyrrhF: Hat4 eksiklik, yanlqlk, usulsiizliik ve yolsuzluk risklerini azalrmak
igin faaliyetler ile mali karat ve iglernlerin onaylanmasr, uygulalmasr, kaydedilmesi ve kontrol
edilmesi giirevleri personel arasrnda payla$tlnlmahdrr.

KFS 9.1. Her faaliyet veya mali karar ve itlemin onaylanmasr, uygulanmasr, kaydedilmesi ve
kontrolii giirevleri farkl ki$ilere verilmelidir.

MeYcut Durum:

. Birimlerde gergekle$tidlen faaliyetlere iliqkin: gergeklelririlen it ve illernlerin
onaylanmasl, uygulanmasl ve kontrolii farkl kiqilere verilmiltir. Sorumluluklar
siireg aktl $emalannda belirlenmiftir ve ilgili personele Giirev-yerKl ve
Sorur uluklan tebli! edilmiltir.
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Delerlendirme: Mevcut durum genel farfi ka$rlamaya yeterlidir.

KFS 9.2, Personel saynmn yetersizligi nedeniyle giirevler ayr rEr ilkesinin tam oluak
uygulanamadr$ idarelerin yiineticileri risklerin farkmda olmah v€ gerekli iinlemleri
almahdrr.

Mevcut Durum:

. Birin erde Memur-iqgi penonel dengesizliEi ve Eahian personelin yetkintikleri gitz
tiniinde bulunduruldugunda giirevler a)'nhgr ilkesinin etkin bi. $ekilde uygulanmasr
risk te$kil etmektedir.

Delerlendirme: Mevcut durum genel fartr kar$rlamaya yererli degildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

Birirnlerde gahlmakta olan personel mesleki yetkinlikler agrsrndan hizmet igi
eEitinler ile geligtirilmektedir.

Pelsonel sayrsl yetersiz olan birimledn personel ihtiyaclnln giderilmesine ydnelik
personel allmr yap mahdlr.

KFS 10. Hiyerargik Kontroller: Ydneticiler, il ve i$lemlerin prosediirlere
bir Sekilde kontrol etmelidir.

uygunluEunu sisternli
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KFS f0.L Yiineticiler, prosediirlerin etkili ve siirekli bir gekilde uygulanrnasr igin gerekli
kontrolleri yapmaldtr.

Mevcut Durum:

. Muratpaga Belediyesi'nde i5 akrg gemalanna g6re siireg konholii yapllmasr
benimsenmiftir. Her bir aFmadaki kontroller dnceki siireQleri de kaDsavacak
lekilde yiiriiriilmektedir.

Deferlendinne: Mevcut durum genel Frtr kargtlamaya yeterlidir.

KFS 10,2. Yiineticiler, personelin i5 ve iglemlerini izlemeli ye onaylamah, hata ve
usulsiizliiklerin giderilmesi iqin gerekli talimatlan yermelidir.

Mevcut Durum:

. Personelin ig ve iqlen eri siireg kontrolii ve paraf yiintemiyle izlenmekte, is ve
i;lemi onaylayan yiineticiler, yapllan bu kontroller slraslnda tespir edilen hala ve
usulsiizliikler geri bildirilerek diizeltme yoluna gitmektedirler.

Delerlendirme: Mevcut durum genel ganl karillamaya yeterlidir.

KFS ll. Faaliyetlerin Siirekliligi: idareler, faaliyerlerin snreklililini sallamaya yiinelik gerekli
iinlemleri almalldlr.

KFS 11.f. Personel yetersizliEi, gegici veya siirekli olarak giirevden ayrrlma, yeni bilgi
sisten erine gegig, yiintem veya mevzuat defigiklikleri ile olafaniistii durumlar gibi
faaliyetlerin siirekliliEini etkileyen ned€nlere kargr gerekli iinlemler ahtrmahdrr.

Mevcut Durum:

o Yeni bilgi sislemlerire gegii, ydnrem veya mevzuat deliliklikleri gibi dururnlarda
personelin intibaklnt saglamak amactyla ilgililere eEitim verme yoruna
gidilmektedir.
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Delerlendirmet Mevcut durum genel $artl karqtlamaya yeterlidir.

KFS 11.2. Gerekli hallerde usuliine uygun olarak vekil personel gorevlendirilmelidir.

Mevcut l)urum:

. Birirnlerde gerqeklegtirilen faaliyerlere ililkin: hizmette siireklilik esas ahnarak
giirevlere iliqkin vekaler sisremi geliftirildi ve uygulamaya konuldu. Birimde gdrevli
personele, hangi kililerin yoklugunda yerine vekalet edecekleri gtirev tebliglerinde
bildirildi.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel ladl karg amaya yeterlidir.

KFS 11.3. Giirevinden ayr an personelin, b veya itlenderinin durumunu ve gerekli belgeleri
de iqeren bir rapor hazrrlamasr ve bu raporu gdrevlendirilen personele vermesi yiinetici
tarafrndan saglanmahdrr.

Mevcut Durum:

. Faaliyetlerin ve hizmetlerin siirekliliEi esas ahnarak gergeklelririlen ii ve i$l€mlere
ili$kin Dosyalama ve Raporlama sistemi geli$tirilmif ve uygulanmaktadlr.

Delerlendirme: Mevcut durum genel lartt kar$llamaya yeterlidir.

KFS 12. Bilgi Sisteml€ri Kontrolleri: idareler, bilgi sistemlerinin siirekliligini ve
giivenilirligini saElamak igin gerekli kontrol mekanizmalan gelittirmelidfu.

KFS 12.1. Bilgi sisten erinin siireklili[ini ve giivenitirlifini saElayacak kontroller yazth
olarak belirlenmeli uygulanmahdr.

Mevcut Durumi

. Muratpaga Belediyesi'nde, internet ve intenet iizednden erililen yazlllmlann
kullanrmrna ytinelik kurailar belirlenmig ve bu yazt ile ttim bilimlerdeki
kuilanlctlara du)rurulmu$ ve kayrt altrna ahnmllfir. intemet [zerinden islenecek
suglara karll milcadele amacryla igerden d4anya ve dr;afldan igeriye olan intemet
eri$irnleri kullamcr bazrnda kay( altlna ahnmaktadr, Bilgi sistemlerinin
siirekliligini ve giivenlitini saElamak iizere giivenlik duvarlan ve antiviriis
programlan satrn alnmrqtrr. Birimlerin intemet erigiminde srmrlarna getirilmi$ ve
intemet baElantrsma izin verilen personelin izlenebilirligini saElamak amacl ile
internet eri$imi fifre ile gerg€kleftidlmektedir.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel $artt ka4llamaya yeterlidir.

KFS 12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girigi ile bunlara eritim konusunda yetkilendirmeler
yaptlmat, hata ve usulsiizltklerin iinlenmesi, tespit edilmesi ve diiz€ltilnesini saglayscak
mekanizmalar olupturulmahdrr.

Mevcut Durum:

. Mevcut otomasyon sistemine yapllan erifimle, konusunda tiim kullamcllara
yetkilendirmeler yap mtttr. bternet iizerinden rsienecek suelara karsl miicadele
amactyla iqerden dllanya ve dtsandan igeriye olal internei erisirnleri kullantcr
bazlnda kaylt altma allnmaktadrr. Birimlerin intemet eri$iminde slnlrlama setirilmis
ve internet baElanusrna izin verilen personelin izlenebilirlilini sallamak 

-amacr ili
internet eri$imi Sifre ile gergekleitirilmekredir.

Deferlendirme: Mevcut durum genel lairkargrlamaya yeterlidir.
Beledi 21t34
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KFS 12.3. Idareler biligim yiinetigimini sallayacak mekanizmalar geligtirmelidir.

Mevcut Durum:

. Bilgi teknojileri giintimiiz standartlanna uygun bir $ekilde kullanllmaktadlr.
Elektronik ortamda tutulan veriler bilgi iqlem biriminde istatistik standartlara gtjre
diizenlenip saklanmaktadr ve sagl*h olmaktadf.

. Elektlonik onamda olu$turulan kayrtlann yedeklenmesinde uygulanacak usul ve
esaslaJ ile ilgili Veri Yedekleme Talimat hazdanmr! birimlere dulrurulmuitur.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel lartr karfllamaya yeterlidir.

4. BiLGi vE iLETisiM STANDARTI,ARI

Bilgi ve iletitim, gerekli bilginin ihtiyaq duyan kiqi, personel ve ydneticiye belirli bir formatta ve
ilgililerin ig kontrol ve diier sorunluluklannl yerine getirmeledne imkan verecek bir zaman dilimi
iQinde iletilmesini saglayacak bilgi, iletiiim ve kayrt sistemini kapsar.

BiS 13 Bilgi ve iletiqim: idareler, birid erinin ve gahlanlannm performansrmn izlenebilmesi,
kamr alma siircglerinin salhkh bir Sekilde i$leyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve
memnuniyetin saglanmasr amaclyla uygun bir bilgi ve ileti$im sistemine sahip olmahdlr.

BiS 13.1. idarelerde, yatay ve dikey ig ileti$m ile d$ iletigimi kapsayan etkili ve siirekli bir
bilgi ve ileti$im sistemi olmahdrr.

Mevcut Durum:

. Kurum igi ve Kurum dr iletisim planr yap dr. Plan Kapsamrnda: Hangi bilgileri, kimin,
hangi y6nternle, ne zaman, kurum igi ve kurum dr$l kirnler ile payla$acaF belirlendi.

. MuratpaF Belediyesi'nde, kurum igi ve kurum drll iletifim resmi yazrlma kurullanna
ili$kin usul ve esaslar haklonda ydnetmelik qergevesinde yazrh olarak gerEeklestirilmekte
ve kurum igi ve kurum dril yazrgmalar evmk takip programr ile gtirevlendirilen personel

tarafrndan kayrt altma allnmaktadlr.

. Kurum iQi ve kurum drqr iletiqimde, $ $ n.muratpasa.bel.tr adresi iizerinden giincel
bilgiler brzh bir qekilde paylaSrlmaktadrr.

Degerlendirme: Mevcut durum genel gartr karl amaya yeterlidir.

BiS 13.2. Yitneticiler ve personel, giirerleriDi yerine getirebilmeleri igin gerekli ve yelerli
bilgiye zamanDda ulalabilmelidir.

Mevcut Durum:

. Birin er tarafindan yiiriiti.ilen faaliyetlere ili$kin tutulan kayrlarda yer alan bilgilere
eri$imin sijrekliliginin saElanmasr amacr ile: Bafbakanhk tarafindan yayrnlanan
Standafi Dosya Plam dogrultusunda Bidmlerin Kayrt ve Dosyalama Sistemi
olu$turuldu.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel 9aft ka$rlamaya yeterlidir.

BiS 13.3. Bilgiler dogru, giiv€nilir, tam, kullan$h ve anlasrlabilir olma}drr.
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Mevcut Durum:

. Birin erin faaliyetlerine ili$kin bilgilerin dofru, giivenilir, tam kullanrlh ve
anla$labilir olmasr saElamak amacr ile dokiimanlarn kontrolti prosediirii
yaylnlanmrl ve iq ve drg kaynall giincel dokiiman listeleri olulturulmu9 ve
periyodik olarak ig ve dr$ kaynakl tiim ditkiimanlar giizden gegirilmektedir.

Degerlendirme: Mevcut durum genel lartl karlllamaya yeterlidir.

BiS 13.4. Yatneticiler ve ilgili personel, performans progranu ve biiteenin uygulanmasr ile
kaynak kullammrF ilitkin diger bilgilere zamanrnda erigebilmelidir.

Mevcut Durum:

. Muratpala Belediyesi performans programr ve Belediye butgesi Maliye Bakanhgl
Biitge ve Mali Kontrol Genel MiidiirliiEiince yitnetilen e-biitge sistemi iize nden
hazl anmaktadlr.

. Yrl sonunda hazlrlanan kesin hesap raporlan ytinetici ve ilgili personele

daErtrlmaktadrr.

DeEerlendirmer Mevcut durum genel ;artl karillamaya yeterlidir.

BiS 13.5. Yitnetim bilgi sistemi, yiinetimin ihtiyag duydufu gerekli bilgileri ve raporlarr
iiretebilec€k ve analiz yapma imkam sunacak Fkilde tasarlanmahd[.

Mevcut Durum:

. Mevcut otomasyon bilgi sistemi ydnetimin ihtiyag duydugu bilgileri kar lamaya
ydnelik hazrlanmrstrr. Ancak, raporlann tam ve doEru olarak tiletilmesini ve analiz
yapllmasrna imkan verecek diizeye ula€mamlftlr.

Delerlendirme: Mevcut durum genel larn kar lamaya yeterli deEildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Kurumsal Yiinetim Bilgi Sistemi geliftirilmeli ve uygulamaya geqirilmelidir.

BiS 13.6. Yiineticilei, idarenin misyon, vizyon ve amaglan gergevesinde bekleltilerini giirey
ve sorumluluklan kapsamrnda personele bildirmelidir.

Mevcut Durum:

. Personel ile Etik Kurallam ili$kin sdzle$me imzalandr.

. Stratejik planda Kurumsal degerler belirlendi ve personele bildirildi.

D€gerlendirme: Mevcut durum genel |artl ka$rlamaya yeterlidir.

BiS 13.7. idarenin yatay ve dikey iletiiim sistemi personelin deEerlendirme, iineri ve
sorunlanm iletebilmelerini saElamahdr.

Mevcut Durum:

. MuratpaFa Belediyesi personel iletilim sisteminde personel menmuniyet ve
beklentilerini belirlemeye yiinelik anket lahimalan gibi yontemler kullar maktadr.

Delerlendirmer Mevcut durum genel $artl karsllamaya yeterlidir.
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BiS 14. Raporlama: idarenin amag, hedef, giisterge ve faaliyetleri ile sonuglan, saydarr rk ve
hesap velebilirlik ilkeleri dogrultusunda raporlanmahdlr.,

BiS 14.1, ldareler, her yrl, amaqlan, hedefleri, stratejileri, varl*lan, yiikiimliiliikleri ve
performans programlannr kamu o5runa agrklamaldrr.

Mevcut Durum:

. Muratpala Belediyesi Stratejik Planrnda belirlenen amaglafl, hedefleri, stratejileri,
varhklan, yiikiimliiliikleri ile performans programlan stntejik plan ve faaliyet
mporlan I!.1!!qgIA!.pg!g&9!I adresinde kamuoyuna agtklanmaktadr.

Delerlendirmel Mevcut durum genel $ar ka$tlamaya yeterlidir.

BiS 14.2. idareler, biiteelerinin ilk altr ayhk uygulama sonuglan, ikinci alt aya ilitkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna aeiklamN[drr.

Mevcut Durum:

. Belediye biitgesinin ilk altr aylk uygulama sonuglan ile ikinci altr aya ili$kin
beklenti ve hedeflerini kamuoluna $ $ $.muratpasa.bel.tr adresinde
aClklanmaktadlr.

Delerlendirme: Mevcut durum genel lartl ka$llamaya yeterlidir.

BiS 14.3. Fadiyet sonuglan ve delerlendirmeler idqre faaliyet raporunda gihterilmeli ve
duyurulmaldrr.

Mevcut Durum:

. Faaliyet sonuglan ve delerlendirmeler idari faaliyet raporunda giisterilmekte ve
$$$,muratDasa.bel.tr adresinde yaylnlanmaktadlr.

Degerlendirme: Mevcut durum genel $atu ka$llamaya yeterlidir.

BIS 14.4. Faaliyetlerin giizetimi amacryla idare isinde yatay ve dikey raporlama aEr yazrh
olarak belirlenmeli, bi m ve p€rson€l, giirevleri ve fialiyetleri ile ilgili hazdtnmasr gereken
raporlar hakkrnda bilgilendirilmelidir.

Mevcut Durum:

. Faaliyetlerio gdzetimi amacryla idare iginde yatay ve dikey raporlama alr yazrlr
olarak belirlenmif, birim ve frersonelin gtirevleri ve faaliyetleri ile ilgili
hazlrlanmasl gereken mporlafl kapsayan bir il takvimi oluiturulmuq ve personele
duJrurulmuftur.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel $artl kargrlamaya yeterlidir.

,u"".'t".zyi

BiS 15: Kayrt ve Dosyalama Sistemi: idarcler, gelen ve giden her tiirlii evrak dahil it ve
i$lemlerin kaydedildigi, srnrflandrnldrgr ve dosyaLlandrgr kapsamlr ve guncel bir sisteme sahip
olmaldrr.

BiS 15.1. I(ayra ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile
idare igi haberletmeyi kapssmaldlr.
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Mevcut Durum:

. Kayrt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile
idare igi haberleimeyi kapsamaktadr.

. Oelen ve giden evrak kayltlan evrak takip programrnda takip edilmektedir.

DeEerlendirmer Mevcut durum genel $artl karl amaya yeterlidir.

BiS 15.2. Kaylt ve dosyalama sistemi kapsamh ve giinc€l olmah, yatnetici ve personel
tarafindan ula$rlabilir ve izlenebilir olmahd[.

Mevcut Durum:

. Tiim birirnlerde evrak kaylt ve a$iv birimi olugturulmu$ ve evrak kaylt ve ar$iv ile
ilgili personel gtirevlendirilmesi yaprlmrftr.

. Elektronik otamda tutulan kayltlan da kapsayan kayrtlann kontrol prosediirii
hazlrlanmrl ve uygulanmaktadlr.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel tartt ka$llamaya yeterli degildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Tiim birin erin uygulayacaF nitelikte elektronik arfiv uygulamalmna gegilmelidir.

BiS 15.3. Kaylt ve dosyalama sistemi, kifisel verilerin giivenliEini ve korunmasmr
sa!lamahdrr.

Mevcut Duruml

r Personel ozliik dosyala , sicil dosyalan giivenliEi saElannxs alanlarda
bulundurulmalldrr. Bilgi sistemlerindeki kigisel veriler sadece yetkili ki$iler
tarafrndan gdriilmekledir.

Delerlendirme: Mevcut durum genel Frtl kargrlamaya yeterlidir.

BiS 15.4. Kayrt ve dosyalama sistemi belirl€nmit standartlara uygun olmahdrr.

Mevcut Durum:

. Baibakanlk taraftndan yayrnlanan Standart Dosya Planl dolrultusunda birimlerde,
kaylt ve dosyalama sistemi olu$turulmu$tur.

Deferlendirme: Mevcut durum genel gartl karitlamaya yeterlidir.

BiS tS.S. Ceten ve giden evrak zamarunda kaydedilmeli standartlara uygun bir sekilde
srnrflandrrrlma} ve arfiv sistemine uygun olarak muhaza edilm€lidir.

Mevcut Durum:

. Tiim birimlerde evrak kayn ve a$iv birimi oluqturulmus, evrak kaylt ve arqiv ile
ilgili personel gdrevlendirilmesi yaprlmrqtrr.

. Gelen ve giden evrak kayttlan evrak takip programtnda takip edilmektedir.
Birimlere ait ar;iv odalan olu$turulmuqtur.

DeEerlendirme: Mevcut durum genel Frtt karl amaya yeterlidir.

BiS 15.6. idarenin $ ve glernlerinin kaydt, srmllandrnlmasl, korunma$ ve erisimini de
kapsayan, belirlenmit staldartlara uygun a$iv ve diikiimantasyon sistemi olwturulmaltdrr.
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Mevcut Durum:

. Balbakanl* tarafindan yayrnlanan Standart Dosya Plam dogrultusunda birin erde,
kayrt ve dosyalama sistemi olugturulmu!tur.

Delerlendirme: Mevcut durum genel $artl karftlamaya yeterlidir.

BiS 16, Hata, Usulsiizliik ve Yolsuzluklarrn Bildirilmesi: idareler, hata, usulsiizliik ve
yolsuzluklann belirlenen bir dtizen iginde bildirilmesini saglayacak ydntemler olulturulmahdr.

BiS 16.f. Ilata, usutsiizliik ve yolsuzluklann bildirim yiintemleri belirlenmeli ve
dulurulmahdlr.

Mevcut Durum:

. Hata, usulsuzliik ve yolsuzluklann bildirimine yiinelik uygulanmakta olan standan
bir yiintem olmamakla birlikre; Hata, usulsiizluk ve yolsuzluklann bildirilmesi
mevzuattaki miiracaat ve Sikayet kurallanna gitre yapllmakta ve Teftif Kurulu
MiidiirltiEii tarafindan gerekli olan inceleme ve soru$turma.lar ytiriitiilmektedir.

Deferlendirme: Mevcut durum genel $artl karlllamaya yeterli degildir.

Yaprlmasr Gerekenler:

. Hat4 usulsUzliik ve yolsuzluklain personel tarafindan yiinetime bildirilmesine
ililkin bir yitnetmelik hazflanmah. Bu yiinetmelikte personelin hata, usulsiizliik ve
yolsuzluklan yonetime ne Fkilde bildireceklerine iliikin usul ve esaslar
belirleneceli gibi bu bildirimi yapan personelin bu tiir bilgileri ilermekten dolayr
hakslz ve aynmcr muamele giimemesini saglayacak yiinten er belirlenmelidir.

5. iZLEME STANDARTLARI

iileme, ig kontrol sisteminin kalitesini degerlendirmek iizere yiiriirtilen tiim izleme faaliyerlerini
kapsar.

iS 17. ie Kontroliin Degerlendirilmesi: idareler ig konrrol sisremini yrlda en az bir kez
deEerlendirmelidir.

iS 17,1. iS kontrol sist€mi, siirekli izleme veya iiz€l bir deEerlendirme yapma veya bu iki
yiintem birlikte kullan arak delerlendirilmelidir.

Mevcut Durum:

. le kontrol sistemi kurulma galgmzdafl devam etmektedir. Daha iinceki standanlarda
belifiilen genel lartlann yeline getirilmesi siirecine miireakiben deEerlendimeye
tabi tutulmasr dii$Uniilmektedir.

. Ydnetim tarafindan deEerlendirme yapllabilmesi ve yiinetimin Karar alma
siireglerinin etkinliEini saglanmasr amacr ile Ydnetimin Gitzden Ceairme prosediirii
olusturuldu.

iS 17.2, ig kontroliin eksik yiinleri ile uygun olmayan kontrol yiinten erinin belirlenmesi.
bildirilmesi ve gerekli iinlemlerin ahnmasr konDsunda siireg ve ytinteft belirlenmelidir.
Mevcut Durum:

. Ig kontrol sistemini y da en az bir kez
Pmsediirti uygulanaya konuldu.

deBerlendirmek amacr ile ig Te&ik
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. Birir erde gal$atr personel sayrsr ve mesleki yeterlilik giiz dniinde bulundurularak
Ig Tetkik Ekibi oluqturuldu ve ie tetkik egitimi verildi.

IS 17.3. Ie kontroliin delerlerdirilmesine idarenin birimlerinin katrltml saElanmaldr.

Mevcut Durum:

. i9 kontroliin degerlendirilmesinde gorevli olan iE Kontrol i2leme ve Yiinlendirme
Kurulu bir iist y6netici yardrmcrsr baqkanlgnda tiim harcama yetkililerinin katrhmr
saglanarak degerlendirmele ni siirdiirecektir.

iS 17,4. iq kontrotiin degerlendirilmesiDde, yiineticilerin giiriigleri, ki$i ve/veya idarelerin
talep ve gikayetleri ile iq ve dD denetim sonucutrda diizenlenen raporlar dikkate alDmahd[.
Mevcut Durum:

. ig kontroliin deEerlendirilmesine ycinelik vatanda$ likayetleri riim birimler
tarafindan izlenmekte ve kaylt alttna alrnmaktadlr.

. Mali siiregler ile ilgili kontrol siireglerinin deEerlendirilmesine y6nelik, Sayrttay
BakanllF tamfindan diizenlen€n raporlar ytinetim tarafrndan deEerlendirilmekte ve
gerekli olan diizeltme faaliyetleri yaprlmaktadrr.

. Mali ve mali olmayan tiim faaliyetlere yitnelik Igisleri BakanhF Miilkiye
Mufetti$le tarafindan diizenlenen raporlar yiinetim tarafindan deEerlendirilmekte
ve gerekli olan diizeltme faaliyetleri yaprlmaktadrr.

iS 175. iS kontroliin deferlendirilmesi sonucunda ahnmasr gereken iinlemler belirlenmeli ve
bir eylem planr Cer$evesinde uygulanmahdrr.

Mevcut Durum:

. Yiinetim tarafrndan deterlendirme yaprlabilmesi ve Ydnetim Karar alma
siireglerinin etkinligini saElanmasr amacr ile yainetimin gitzden gegirme prosediirii
olu$turuldu.

IS 18. iq Denetim: idareler fonksiyonel olarak baErrnsu bir ig denetim faaliyetini
sallamahdrr.

iS ft.f. ig denetim faaliyeti i9 Denetim Koordinasyon Kurulu tarafindan belirlenen
standardara uygun bir lekilde yiiriitiilmelidir.

iS 18.2. ig denetim sonucunda idare tarafindan ahnmasr gerekli giiriilen iinlemle i{ercn
eylem plam hazrrlanmah, uygulanmal ve izlenmelidir.
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Mevcut Durum:

. Muratpa,ta Belediyesi igin 3 denetgi kadrcsu ihdas edilrnig olmakla birlikte, heniiz
denetgi atamasl yap marru$ ve Batkanlga balh bir iE D€netim Birimi
olu$turulmamr$trr.

Yaplrnas Gerckenler:

. Ig Denetim Bidmi olufturulmaL, Ig Denetgi gitrevlendimesi yaplmah, ig denetim
birimi tarafindan 3 yll* dcnetim plam risk esash olarak haz lanmaL, ig denetim
sonucunda hazrlaDal raporlarda idare tarafindan ahnmasr gerekli gitriilcn dnlenleri
igeren eylem plam hazrlanmah, allnmasr gereken dnlemlerle ilgili gahqmalar i9
derct{i tarafindan izleDmelidir.
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