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1. GİRİŞ
Türkiye‘ de Avrupa Birliği uyumlaştırma sürecinin hızlandırılması için “5018 Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 24/12/2003 tarihli 25326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
5436 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kanunda değişiklikle, iç kontrol sistemi yeniden tanımlanarak

daha kapsayıcı hale getirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna

ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını
hedeflemektedir.

Harcama birimlerinde sistemin uygulanması için gerekli olan ve iyi işleyen bir yapının

oluşturulması ve idarelerin bünyesinde strateji geliştirme birimlerinin kurulması ve teşkilat
yapılarında gerekli değişikliklerin yapılmasına dair düzenlemeler yapılmıştır.

5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve

31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole

İlişkin Usul ve Esaslar’ ın "İç Kontrol Standartları" başlıklı maddesinde, Kanuna ve iç kontrol
standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü
yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği de belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş

politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" ile kamu idarelerinde iç kontrol

sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu
standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

Tebliğde, kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına

uyumunu sağlamak üzere, yapılması gereken çalışmaları tespit etmeleri, bu çalışmalar için

eylem planı oluşturmaları, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması
çalışmalarını yürütmeleri gerektiği belirtilmiştir.

İç kontrol standartları gereğince görevler ayrılığı prensibi doğrultusunda, süreç tümüyle

bir kişiye bırakılmamakta, farklı kişilerce tamamlanmakta ve süreçte kontrol noktaları tesis
edilerek bu şekilde yolsuzluk ve suiistimallerin önüne geçilmek üzere tedbirler alınabilmektedir.
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Birbirinden kopuk, amacı ve sahibi belli olmayan ve yalnızca kontrol faaliyetlerine odaklı

bir uygulamadan ziyade, bütüncül bir yaklaşımla idarenin amaçlarıyla bağlantılı ve yürütülen
tüm faaliyetleri, kararları, süreçler ve işlemleri kavrayan bir sistem olarak kurulacaktır.

İdarelerde iç kontrol sistemini kurmanın en temel avantajı bu kurumların dış denetimini

yapacak olan Sayıştay Denetimi esnasında ortaya çıkacaktır. "İdarelerin hesap iş ve işlemlerinin
denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır" hükmü gereğince; İdarelerin
hesap iş ve işlemlerinin denetimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bu denetim esnasında, iç

kontrol sistemi yeterli olan ve etkin bir biçimde iç kontrol sistemini çalıştıran, kontrol zaaf ve
risklerinin az olduğu idarelerde Sayıştay, yaptığı denetimin kapsamını kendiliğinden daha dar ve

kısıtlı tutacak, eski denetim sistemi ve işlem tabanlı denetimden kaçınacak, her bir harcama
evrakının tek tek incelenmesi ve denetlenmesi yerine, daha genel bir denetim sistemi olan
"sistem tabanlı ve risk odaklı" denetimleri yapmakla yetinecektir.

Pendik Belediyesi 2017-2018 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı,

♦ 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri,

♦ 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,

♦ 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği’ne

dayanılarak hazırlanmıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin

oluşturulması, uygulanma, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla genel nitelikte 18 standart ve bu
standartlar için gerekli 79 genel şart bulunmaktadır. Bu standart ve şartlar aşağıda sayılan 5

ana başlık altında toplanmıştır.

Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış

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

esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek
bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır.

İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde
belirlenir.
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Kontrol Ortamı kapsamında 4 standart; Etik Değerler ve Dürüstlük, Misyon,

Organizasyon Yapısı ve Görevler, Personelin Yeterliliği ve Performansı ile Yetki Devri
Standartları altında yer almaktadır.

Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen

değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik
planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış

nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Risk Değerlendirmesi kapsamında 2 standart;

Planlama ve Programlama ile Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standartları altında
toplanmıştır.

Kontrol faaliyetleri: Riskten Kaçınma, Riskin Azaltılması, Riskin Transferi, Riskin

Kabullenilmesi gibi her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Kontrol Faaliyetleri

çerçevesinde 6 standart; Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve

Belgelendirilmesi, Görevler Ayrılığı, Hiyerarşik Kontroller, Faaliyetlerin Sürekliliği ve Bilgi
Sistemleri Kontrolleri Standartları altında yer almaktadır.

Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde
ve sürede iletilir. Bilgi ve İletişim kapsamında 4 standart; Bilgi ve İletişim, Raporlama, Kayıt ve

Dosyalama Sistemi, Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standartları altında
toplanmıştır.

İzleme: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.

2 standart; İç Kontrolün Değerlendirilmesi ve İç Denetim Standartları altında yer almıştır.
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2. ORGANİZASYON ŞEMASI

Kenan ŞAHİN

Belediye Meclisi

Belediye Başkanı

Başkan
Yardımcısı
Ali ÇELİK

Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü

İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü

İç Denetim
Birimi

Belediye
Encümeni

Özel Kalem
Müdürlüğü

Teftiş
Kurulu
Müdürlüğü

Başkan
Yardımcısı

Başkan
Yardımcısı

Başkan
Yardımcısı

Başkan
Yardımcısı

Başkan
Yardımcısı

Başkan
Yardımcısı

Başkan
Yardımcısı

M. Sami
DİVLELİ

Vahap
DOĞAN

M. İzzet
ÖZTOP

Ramazan
ÖZTÜRK

Süleyman
PERGEL

Cevat
YAMAN

Ekrem
YILDIRIM

Basın Yayın
ve Halkla
İlişkiler
Müdürlüğü

Etüd Proje
Müdürlüğü

Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü

Gençlik ve
Spor
Hizmetleri
Müdürlüğü

Temizlik
İşleri
Müdürlüğü

Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

Kültür İşleri
Müdürlüğü

Tesisler
Müdürlüğü

Yapı
Kontrol
Müdürlüğü

Dış İlişkiler
Müdürlüğü

Plan ve
Proje
Müdürlüğü

Mali
Hizmetler
Müdürlüğü

Sosyal
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

İşletme ve
İştirakler
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Muhtarlık
İşleri
Müdürlüğü
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3. MİSYON-VİZYON
Pendik Belediyesi’nin Misyonu;

“Sağlıklı, planlı ve sürekli gelişimiyle bugününe ve yarınına yön veren bir Kent ile Kentine

aidiyet duyan, hoşgörü iklimini ve birlikte yaşama kültürünü özümsemiş, huzur ve refah içerisinde
yaşayan Kentliler için etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmetler ve çözümler sunmak” olarak
belirlenmiştir.

Pendik Belediyesi’nin Vizyonu;

“Pendik’i yerelden evrensele marka bir kent olarak taşıyan, güçlendiren, huzurlu ve mutlu

bir şehir haline getiren, geleceğin nesillerine yenilikçi hizmetler üreten ve koruduğu değerleriyle
“Arzu Edilen Pendik” için model bir belediye olmak” olarak belirlenmiştir.

4. TEMEL DEĞERLER
Temel değerler, Pendik Belediyesi ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade

edecek şekilde belirlenmiştir.

Pendik Belediyesi temel değerleri Stratejik Planda yer alan Stratejik Hizmet Alanlarına

uyumlu olarak üst yönetimi tarafından Stratejik Plan Hazırlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin

görüşleri de dikkate alınarak belirlenmiştir.

Pendik Belediyesi misyon ve vizyonu doğrultusunda; kurumsal hizmetler, kentliye

yönelik hizmetler ve kente yönelik hizmetler olmak üzere 3 odak noktası belirlemiş ve bu odak
noktaları doğrultusunda politikalarını şekillendirmiştir.
Kentliye Yönelik Temel Değerleri;
 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun güçlendirildiği hizmet anlayışı

 Farklı dokulara saygı duyan ve birlikte yaşama kültürünü sahiplenen hizmet anlayışı

 Dayanışma ve yardımlaşma kültürüne sahip hizmet anlayışı

 Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir topluma önem veren hizmet anlayışı
 Kültür, sanat ve sporu yaşamın vazgeçilmezi haline getiren hizmet anlayışı
 Her yaşta eğitimi destekleyen hizmet anlayışı

 Her yaştaki bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim
anlayışı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Kente Yönelik Temel Değerleri;
 Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek bir hizmet anlayışı

 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıklı bir kentin devamlılığını esas alan
hizmet anlayışı

 Pendik’in ihtiyaç ve taleplerine planlı ve projeli çalışmalarıyla uzun vadede çözümler
sunan yönetim anlayışı

 Herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet üreten yönetim anlayışı

 Altyapısı, büyüme dinamikleri ve kentli refahı doğrultusunda tamamlanan hizmet
anlayışı

 Kent güvenliğini ön plana çıkaran hizmet anlayışı

 Doğal hayatı ve çevresel değerleri koruma bilincine sahip hizmet anlayışı
 Sosyal, kültürel ve sportif tesisleriyle halka hizmet eden yönetim anlayışı

 Engelsiz bir kent için yaşanılabilir alanların ve altyapının desteklendiği hizmet anlayışı

Kuruma Yönelik Temel Değerleri;

 Toplumun talep ve tercihlerine odaklı hizmet anlayışı

 Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen yönetim anlayışı

 Gelenek, inanç, tercih ve yaşam biçimlerine saygılı hizmet anlayışı
 Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gözeten bir hizmet anlayışı

 Belediye hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı ve tarafsız bir yönetim
anlayışı

 Belirlenen hedeflere zamanında ulaşmayı amaçlayan yönetim anlayışı
 Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayışı

5. KAMU STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 18 standart ve 79 genel şart kapsamında

2017-2018 döneminde Belediyemiz harcama birimlerinin sorumlu olduğu 14 eylem

öngörülmüştür. Eylemlerin standartlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

5.1. Kontrol Ortamı Standartları

KOS 1 – Etik Değerler Ve Dürüstlük
Personel

sağlanmalıdır.

davranışlarını

belirleyen

7
kuralların

personel

tarafından

bilinmesi
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KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzun iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yöneticiler ve

çalışanlar bilgi sahibi olmakla birlikte; uygulama şekillerinin sahiplenilmesi ve kurum

bünyesinde yer alan birimlerde iç kontrol sistemi ile ilgili farkındalığın gelişmesine ve kurumsal
kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu

nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim veya
Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği Yapılacak Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim veya
Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği Yapılacak Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

KOS 1.1.1

2017-2018 Kamu Standartlarına Uyum Eylem Planı kurum

web sitesinde yayınlanacak ve gerçekleştirilen eylemlerin
kurum içinde düzenli olarak duyurusu yapılacaktır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

Bilgilendirme yapılması
Ocak 2017

Temmuz 2017
KOS 1.1.2

İç Kontrol sistemi ve işleyişi, yöneticiler ve yöneticilerin
aracılığıyla personele iletilmesi sağlanacaktır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

Birim içi bilgilendirme toplantıları
Ocak 2017

Aralık 2018
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KOS 1.2: İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele
örnek olmalıdır.
Mevcut Durum: Yapılan birim içi toplantılarda iç kontrol sisteminin önemi ve gerekliliği

idareciler tarafından vurgulanmakta ve iç kontrol değerlendirmelerine personelin katılımı
sağlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 1.3: Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
Mevcut Durum: Belediye bünyesinde 16.06.2005 tarihinde Etik Kurulu oluşturulmuş

olup, kurumsal etik değerleri içeren Etik Sözleşmesi hazırlanmıştır. İşe giriş yapılan personellere
Etik Sözleşmesi imza karşılığı tebliğ edilerek bilgilendirmeleri sağlanmakta olup 2015-2016 İç

Kontrol Eylem Planı çerçevesinde bilinilirliğin ve farkındalığın artırılması amacıyla 30.06.2015
tarihli resmi yazı ile “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi”, kurum personeline bildirilmiştir. Ayrıca
www.pendik.bel.tr adresinde yayınlanmış olup güncelliği kontrol altına alınmıştır. Yeterli

güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür

Öngörülen Eylemler: Etik Sözleşmesi'nde oluşturulan etik değerlerin KİOS yazılımına

aktarılarak Etik Değerler Modülü ile kurum genelinde duyurulması sağlanacaktır. Yazılım
üzerinde etik değerlerin güncel olarak duyurulacaktır.
Eylem Kod No

Öngörülen Eylem veya

KOS 1.3.1

Etik Sözleşmesi'nde oluşturulan etik değerlerin KİOS

Eylemler

yazılımına aktarılarak Etik Değerler Modülü ile kurum

Sorumlu Birim veya

değerlerin güncel olarak duyurulacaktır.

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği Yapılacak Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

genelinde duyurulması sağlanacaktır. Yazılım üzerinde etik
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Etik Değerler Modülü
Ocak 2017

Temmuz 2017
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KOS 1.4: Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumun tüm faaliyetleri Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetimi

Sistemleri üzerinden yürütülmektedir. İletişim Merkezi'ne yapılan tüm başvurularda 4982 sayılı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda belirlenen istisnalar dışında ulaşılabilmektedir. Yıllık olarak
hazırlanan İdare Faaliyet Raporu ve Performans Programı ile 5 yıllık olarak Stratejik Plan'da

saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda faaliyet bilgileri kurum internet sitesi
üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır. Ayrı kurumda yapılan ihaleler ve belediye meclis
görüşmeleri canlı yayında kamuoyuna aktarılmaktadır. Belediye meclis kararları aylık olarak
kurum internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 1.5: İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
Mevcut Durum: 657 sayılı Kanunu'nun 10. maddesi ve Mahalli İdareler Personelinin

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri kurumumuzda
uygulanmaktadır.

2015-2019 Stratejik Planı'nda "Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen

yönetim anlayışı" kurum temel değerleri içerisinde yer almıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin şikayet

veya isteklerinin takibi İletişim Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup; belirli dönemlerde
kamuoyu yoklamaları ile vatandaşın sunulan hizmetin adil ve eşit dağıtıldığı değerlendirilirken;
iş koşulları, iş yükü, ödül ve ikramiyelerden faydalanma vb. alanlarda personele yönelik
değerlendirmeler ise Personel Performansı ve personel memnuniyet anketleri ile kurumun
yönetiminin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 1.6: İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve

güvenilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda faaliyetleri sonucunda üretilen ve/veya elde edilen tüm

bilgi ve belgeler kamu kurumlarının tabi olduğu genel mevzuat hükümlerinin gerektirdiği resmi

içerik ve şartları taşımakta olup doğru, tam ve güvenilir olarak üretilmesi ve muhafazası
konusunda da gerekli dikkat ve özen gösterilmektedir.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Mevcut olup tüm bilgi varlıkları bu sistem dahilinde

korunmaktadır. Ayrıca kurum içi ve dışına yapılan gerçekleştirilen yazışmalar Elektronik BYS

üzerinden yapılmakta olup iş ve işlemlere ilişkin tüm bilgiler bu sistem üzerinde tutulmaktadır.
Belirli aralıklarla bu sistemin yedekleri alınmaktadır.

Güvenlik Politikaları kapsamında Kurumsal Ağ Güvenlik duvarı ve ilgili güncel antivirüs

programları ile gerekli ve yeterli tedbir alınmaktadır.

Yıllık Faaliyet raporunda üst yöneticinin verdiği İç Kontrol Güvence Beyanı bilgilerinin

güvenilir, tam ve doğru olduğu teyit edilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 2 – Misyon, Organizasyon Yapısı Ve Görevler
İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,

personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

KOS 2.1: İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel

tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Kurum misyon ve vizyonu 2015-2019 Stratejik Planı ile yürürlüğe

girmiştir. Yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporu, performans raporu, iç kontrol değerlendirme
raporu ile her yıl duyurusu yenilenmektedir.

Kalite Politikası ise 27.10.2014 tarihinde revizyon yapılmış ve Üst Yönetim onayı ile

birimlere dağıtılarak ve kurum internet sayfasında yayımlanarak personele duyurulmuştur.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt

birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: İdare birimleri ve alt birimlerce yürütülecek olan görevler, kanun ve

yönetmeliklerde göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup Pendik Belediyesi müdürlük
yönetmelikleri hazırlanmış ve kurum internet sitesinde yayımlanmıştır. 11.11.2016 tarihinde ise
gerekli revizyonlar yapılarak güncellenmiştir.
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Kurum genelinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda 00.PR.01 Doküman

Yönetimi Prosedürü hükümlerine göre birim yöneticileri ve müdürlük düzeyinde görev

tanımları yapılmış ve yayımlanarak personele duyurulmuştur. Görev alanlarında yapılan
değişiklikler bu prosedür hükümleri uyarınca gerçekleştirilmekte ve güncel dokümanlara

personel, İç Kontrol programından erişebilmektedir. Yapılan görevlendirmeler ve yeni
faaliyetler olması durumunda mevcut görev tanımlarında program üzerinden revizyonlar
gerçekleştirilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 2.3: İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele
bildirilmelidir.
Mevcut Durum: İdare birimleri ve alt birimlerce yürütülecek olan görevler, kanun ve

yönetmeliklerde göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup Pendik Belediyesi müdürlük
yönetmelikleri hazırlanmış ve kurum internet sitesinde yayımlanmıştır. 11.11.2016 tarihinde ise
gerekli revizyonlar yapılarak güncellenmiştir.

Kurum genelinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda 00.PR.01 Doküman

Yönetimi Prosedürü hükümlerine göre birim yöneticileri ve müdürlük düzeyinde görev

tanımları yapılmış ve yayımlanarak personele duyurulmuştur. Görev alanlarında yapılan
değişiklikler bu prosedür hükümleri uyarınca gerçekleştirilmekte ve güncel dokümanlara

personel, İç Kontrol programından erişebilmektedir. Yapılan görevlendirmeler ve yeni
faaliyetler olması durumunda mevcut görev tanımlarında program üzerinden revizyonlar
gerçekleştirilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 2.4: İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak

fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
Mevcut Durum: Kurum genelinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda

00.PR.01 Doküman Yönetimi Prosedürü hükümlerine göre 00.OŞ.01 (Yayın Tarihi:01.03.2013)
Pendik belediyesi organizasyon Şeması oluşturulmuş olup 02.08.2016 tarihinde revizyonu
yapılarak kurum internet sitesinde duyurulmuştur.
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Ayrıca her müdürlük için bağlı alt birimleri gösteren fonksiyonel organizasyon şemaları

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında İç Kontrol Programı KYS modülünde oluşturulmuş ve
onaylanarak personele duyurulmuştur.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 2.5: İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk

dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
Mevcut Durum: Belediye organizasyon yapısı Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yetki, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilişkisini
gösterecek şekilde oluşturulmuştur.

Belediye Meclisimizin 16.11.2016 tarihli resmi yazıda

11.11.2016 tarih ve 155 sayılı Meclis Kararı ile birim yönetmelikleri güncellenmiştir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 2.6: İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere

ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
Mevcut Durum: 2015-2016 İç Kontrol Eylem Planı döneminde kurum faaliyetlerini

kapsayacak şekilde; kurum dokümantasyon yapısında hassas görevlere yönelik yöntem ve
uygulamaların tanımlandığı Hassas Görevlerin Yönetimi Prosedürü oluşturulmuştur.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda tüm müdürlükleri de içerecek şekilde

hassas görevler kurum dokümantasyon sisteminde tanımlanmış olup Hassas Görev Listesi ile
dokümante edilmiştir.

Ancak belirlenen hassas görevlerin müdürlük bazında güncelleme yapılmasına ihtiyaç

bulunmaktadır. Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler

KOS 2.6.1

İç Kontrol-Risk Yönetimi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim

Sistemi revizyon çalışmaları çerçevesinde yürütülen risk analizi

ve değerlendirme çalışmaları neticesinde; belirlenen riskler, risk
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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seviyeleri ve gelişim planlarına göre hassas görevler müdürlük
Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim

bazlı revize edilerek personele duyurulacaktır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Harcama Birimleri bazlı güncellenmiş Hassas görevler ve

Çıktı/ Sonuç

duyurulması

Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

Ocak 2018

Temmuz 2018

KOS 2.7: Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik
mekanizmalar oluşturmalıdır.
Mevcut Durum: Yönetici ve çalışanlar arasında işlevsel bilgi, yetenek ve tecrübeye

dayanan bir iş bölümü yapılmıştır.

EBYS uygulaması üzerinden kullanıcılara görev ataması yapılabilmektedir. EBYS ile

yapılan yazışma, iş ve işlemlerin sonucu ve tamamlanma süresi her aşamada yöneticiler
tarafından takip edilmesine imkân sağlamaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 3 – Personelin Yeterliliği Ve Performansı
İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın

değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS

3.1:

İnsan

kaynakları

yönetimi,

idarenin

amaç

ve

hedeflerinin

gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.
Mevcut Durum: Görevde yükselme, atama ve unvan değişiklikleri tabi olunan kanunun

ilgili maddeleri ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca yapılmaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Ayrıca Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşılması noktasında birimlerde gerekli iş

pozisyonları

için

personel

ihtiyaç

analizine

ihtiyaç

sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.

duyulmaktadır.

Yeterli

güvence

Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

KOS 3.1.1

Kurumun

amaç

ve

hedeflerine

ulaşılabilmesi

amacıyla

birimlerdeki gerekli iş pozisyonları için personel ihtiyaç analizi
yapılacaktır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

İhtiyaç analiz raporu
Ocak 2017

Aralık 2017

KOS 3.2: İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde
yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda yönetici ve personel görevlendirmelerinde personellerin

kendi yetenek ve donanımlarını en iyi değerlendirilebileceği birimlere yerleştirilmesi

aşamasında birimlerin ihtiyaçları ve personellerin görüş ve istekleri de dikkate alınmaktadır.

Göreve yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmekte olup yönetici ve

personeli bilgi, deneyim ve yetkinliklerinin artırılmasına ve mevcut eğitim ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik olarak; müdürlüklerden gelen eğitim talepleri değerlendirilerek Yıllık

eğitim programı oluşturulmaktadır. Kurum hizmet ve süreçleri ile uyumlu hizmet içi eğitimler

yıllık olarak planlanmakta, gerçekleştirilen eğitim kayıtları tutulmakta ve istatistikleri analiz
edilerek personelin eğitim durumları takip edilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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KOS 3.3: Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel
seçilmelidir.
Mevcut Durum: Gerçekleştirilen görevlendirme ve atamalarda, görevlendirilen kişinin

yeterliliği ve personel seçiminde birim talepleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 3.4: Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat

ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
Mevcut Durum: Yılda 2 kez yapılan personel performans değerlendirmeleri neticesinde

elde edilen veriler personel ilerleme ve yükselmesinde dikkate alınmaktadır. Ayrıca kurumun
genel amaç ve hedeflerine uygun olarak belirlenen personel performansları, objektif kriterler ve
şeffaflık ilkesi doğrultusunda kurumda kullanılmakta olan İç Kontrol yazılımı kapsamında
değerlendirilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 3.5: Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek

eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
Mevcut Durum: Her yıl sonu itibari ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından

tüm birimlerden eğitim talepleri toplanmakta, analiz edilmekte, değerlendirilmekte, talep-

kaynak-ihtiyaç analizi yapılarak yıllık eğitim planı oluşturulmakta, yıl içerisinde plan dahilinde
eğitimler gerçekleştirilmekte ve ihtiyaç durumlarında güncelleme yapılmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 3.6: Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından

en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile
görüşülmelidir.

olduğu

Mevcut Durum: Personel yeterlilik ve performans değerlendirmesi, personelin bağlı
yöneticisi

tarafından

İç

Kontrol

programı

kapsamında

2

kez/yıl

olarak

değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre yüksek ve düşük performans gösteren
personellerin sonuçları personelin bağlı olduğu birim amiri ile paylaşılmaktadır. Değerlendirme
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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sonuçlarının tüm personel ile paylaşılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Yeterli güvence

sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No

KOS 3.6.1

Öngörülen Eylem veya Personel
Eylemler

Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç

Performansında

değerlendirme

sonuçları

ilgili

personele iletilmesi ile ilgili yöntem ve uygulama yapılacaktır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

Performans sonuçları

Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

Ocak 2018

Aralık 2018

KOS 3.7: Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan
personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans
gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
Mevcut Durum: Kurum bünyesinde personel yeterlilik ve performans değerlendirmesi,

personelin bağlı olduğu yönetici ve çalışma arkadaşları tarafından İç Kontrol Programı Personel
Performansı Modülü üzerinden 2 kez/yıl olarak değerlendirilmektedir.

Yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmiştir.

Performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler

(hizmet içi eğitim, yer değiştirme vb.)alınmaktadır.
ve

Personel Performans Programının daha etkin ve aktif olabilmesi için değerlendirme soru

yöntemlerinde

iyileştirme

yapılmasına

ihtiyaç

bulunmaktadır.

sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür

Yeterli

güvence
17
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Öngörülen Eylemler:
Eylem Kod No

KOS 3.7.1

Öngörülen Eylem veya Personel Performans Programının değerlendirme soru ve
Eylemler

Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

yöntemlerinde iyileştirme yapılacaktır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

Performans Programı
Ocak 2017

Temmuz 2017

KOS 3.8: Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim,
performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin
önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda personel istihdamı, yer değişikliği, üst görevlere atanmalar,

statüler ve özlük hakları, mevzuat ve sözleşmelerle belirlenmiş olup Pendik Belediyesi Dijital
Kent Yönetim Platformu üzerinde personelin bilgi erişimine açıktır.

Performans değerlendirmesi, İç Kontrol Programı üzerinden 2 kez /yıl olarak

gerçekleştirilmektedir.

İnsan kaynakları yönetimine ilişkin değişiklik yapılan önemli hususlar elektronik

ortamda ve yazı olarak birim personeline duyurulmaktadır. Düzenlenen hizmet içi eğitimler
personele duyurularak katılımları sağlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 4 – Yetki Devri

İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak

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

KOS 4.1: İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele

duyurulmalıdır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Mevcut Durum: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kurum dokümanlarının

dijitale aktarılması aşamasında; iş akış şemaları da güncellenerek İç Kontrol Programı
üzerindeki KYS modülüne aktarılmış ve tanımlı yetkiler ile ilgililerin erişimine sunulmuştur. İş

akışlarındaki imza ve onay mercileri DİJİKENT üzerinden otomasyona aktarılmış olup
personelin kullanımındadır.

İş Akış ve risk analizlerinin ilişkilendirilmesi açısından İç Kontrol Programı üzerindeki

Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi, KYS ve İç Kontrol modüllerinin senkronize çalışmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

KOS 4.1.1

İş Akış ve risk analizlerinin ilişkilendirilmesi açısından İç
Kontrol Programı üzerindeki Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi
ve KYS modüllerinin senkronizasyonu sağlanacaktır
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler
Süreç

Yönetimi,

Risk

Yönetimi,

modüllerinin entegrasyonu

KYS

ve

İç

Kontrol

Temmuz 2017
Aralık 2017

KOS 4.2: Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere
bildirilmelidir.
Mevcut Durum: Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde Dijital Kent Yönetimi Platformu üzerinden
yazılı olarak belirlenmekte ve ilgililere bildirilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
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KOS 4.3: Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
Mevcut Durum: Yetki devri, yetkinin önem derecesine uygun olarak hiyerarşik

kademeler içinde kademe atlamadan gerçekleştirilmekte olup devredilen yetki ile ilgili tüm
unsurlar açık ve anlaşılır olarak belirtilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 4.4: Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe

sahip olmalıdır.
Mevcut Durum: Yetki devrinde yetki; bilgi, deneyim, yeterlilik ve yeteneğe sahip

personele devredilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KOS 4.5: Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli

dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
Mevcut Durum: Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında belirlenmiş kurum

içi iletişim yöntemleri ile bilgi akışı sağlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

5.2. Risk Değerlendirme Standartları
RDS 5 – Planlama Ve Programlama
İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için

ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı,
faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

RDS 5.1: İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
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Mevcut Durum: Pendik Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 27.10.2014 tarih ve 105

sayılı meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir.
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Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

RDS 5.2: İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak

ihtiyacını,

performans

hedef

ve

göstergelerini

içeren

performans

programı

hazırlamalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi 2017 Performans Programı 11.11.2016 tarih ve 155

sayılı meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

RDS 5.3: İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına

uygun olarak hazırlamalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

doğrultusunda bütçesini, stratejik planında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle
uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaktadır.

2015-2019 Stratejik Planı ve 2017 Performans Programı'nda yer alan hedeflere ilişkin

faaliyet, performans göstergeleri ve kaynak tahsisleri belirtilmiştir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

RDS 5.4: Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans

programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
Mevcut Durum: 2015-2019 Stratejik Planı ve 2017 Performans Programı, başta 5393

sayılı Belediye Kanunu'nda verilen görevleri temel alarak Kente , Kentliye Yönelik Hizmetler ve
Kurumsal Hizmetleri ana hizmet odağı ve bunlara bağlı olarak oluşturulan amaç ve hedefleri
içermektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
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RDS 5.5: Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel
hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
Mevcut Durum: 2015-2019 Stratejik Planı ve 2017 Performans Programı, başta 5393

sayılı Belediye Kanunu'nda verilen görevleri temel alarak Kente, Kentliye Yönelik Hizmetler ve

Kurumsal Hizmetleri ana hizmet odağı ve bunlara bağlı olarak oluşturulan amaç, hedefler ve
faaliyetler belirlemiş ve birim içi toplantılarla personele duyurmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

RDS 5.6: İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili

ve süreli olmalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı ve 2017 Performans

Programı'nda yer alan hedefler birimlerin görev alanları ile ilişkilendirilmiş, performans
göstergeleri ile ölçülebilirliği sağlanmış, hedef termin sürelerinin stratejik plan için performans

programı yılın 4 dönemine ait analiz sonuçlarını içermekte olup yıllık yayılmış olarak sonuçlar
kayıt altına alınmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

RDS 6 – Risklerin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini

engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.

RDS 6.1: İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri

belirlemelidir.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesinde amaç ve hedeflerine yönelik olarak iş akışları

bazında tüm müdürlüklerde riskler belirlenmiş olup kontrol faaliyetleri ve gelişim planları
boyutunda güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
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RDS 6.2: Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez
analiz edilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda tüm iş akışları bazında belirlenen risklere yönelik olarak risk

türü, risklerin gerçekleşme olasılığı, gerçekleşmesi halinde muhtemel etkileri ve risklerin
seviyesine dair veriler İç Kontrol Programı üzerindeki Süreç Yönetimi modülünde güncel olarak
tutulmakta ve sistematik olarak Risk Yönetimi modülünden anlık analiz raporu alınabilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

RDS 6.3: Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları

oluşturulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda iş akışları bazında tespit edilen risklerin ortadan

kaldırılabilmesi, tamamen kaldırılamayacak durumda olanların ise minimize edilebilmesine
yönelik kontrol faaliyetleri ve risk gelişim eylem planı İç Kontrol Programı üzerindeki Süreç
Yönetimi modülünde tanımlanmıştır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

5.3. Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS 7 – Kontrol Stratejileri Ve Yöntemleri
İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji

ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

KFS 7.1: Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri

(düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama,
raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme,
izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumun süreçlerini oluşturan her bir iş akışı için belirlenen risklere

yönelik olarak kontroller İç Kontrol Programı üzerindeki Süreç Yönetimi Modülü' nde
belirlenmiştir. Bu kontrollerin belirlenmesi; kontrolün tanımını, sorumlu birimi, kontrol
sorumlusu, kontrol türü, kontrol için gerekli otomasyon düzeyi, kontrol önem seviyesi ve
sıklığının tanımlanmasıyla gerçekleştirilmektedir.
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Ayrıca kontrol faaliyetlerinin yeterli kalamadığı işlem basamakları için gelişim eylem

planları belirlenir. Bu Eylem Planlarının başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek kurgulaması
gerçekleştirilir ve takip edilir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır

KFS 7.2: Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem

sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
Mevcut Durum: Kullanılmakta olan İç Kontrol Programında yer alan Süreç Yönetimi

Modülüne iş akışları bazında her işlem basamağında belirlenen riskler için girilen kontrol
faaliyetleri işlem anı, öncesi ve sonrası durumları içerecek şekilde "Riskten Kaçınma, Riski
Azaltıcı, Riskin Paylaşımı, Riski Kabullenme" gibi kontrol türleri seçilerek tanımlanabilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 7.3: Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin

sağlanmasını kapsamalıdır.
Mevcut Durum: Yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporlarında kurum taşınır ve

taşınmazlarının sayı ve idaresinden sorumlu birimler tanımlanmaktadır. Ayrıca kurum taşınır ve

taşınmazlarının yönetimi EBYS içerisinde bulunan modüllerle gerçekleştirilmektedir. Bu

modüllerle taşınır ve taşınmazların takip, devir, raporlama ve kontrolü gibi işlemler
gerçekleştirilmektedir. Risklere yönelik kontrollerin gerçekleştirilmesinde ve takip edilmesinde
bu modüllerden istifade edilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 7.4: Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda her bir faaliyetin karşılığı olan iş akışları bazında belirlenen

risklere yönelik olarak İç Kontrol Programı üzerindeki Süreç Yönetimi Modülünde belirlenen
risklere ait olan gelişim eylem planları için gerekli maliyet tanımlanmaktadır. Gelişim Eylem ve

kontrol yöntemlerinin belirlenmesinde fayda maliyet analizi yapılarak uygulanacak faaliyet
maliyetinin, risk seviyesinin düşürmesi sonucu sağlayacağı faydayı aşamamasına dikkat
edilmektedir.
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Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 8 – Prosedürlerin Belirlenmesi Ve Belgelendirilmesi
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu

alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

KFS 8.1: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı

prosedürler belirlemelidir.
Mevcut Durum: Kurum genelinde uygulanmakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

doğrultusunda 00.PR.01 Doküman Yönetimi Prosedürü hükümlerine göre birimlerin
faaliyetlerine yönelik prosedürler oluşturulmakta ve güncelliği sağlanmaktadır.

Kurumun doküman ağı İç Kontrol Programı üzerindeki KYS modülünde üretilmekte ve

güncelliği takip edilmekte olup tanımlı yetkiler çerçevesinde ilgilileri için erişilebilir
durumdadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 8.2: Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin

başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda yürütülmekte olan tüm faaliyetler için iş akışları tanımlanmış

ve dokümante esilmiştir. Ayrıca kurumun işleyişine yönelik ihtiyaç duyulan noktalar için

prosedür, talimat, yönerge, yönetmelik dokümanlar da tanımlanmış olup kullanım alanlarında ve
ilgili tarafların ulaşabilmesi sağlanmıştır.

Bununla birlikte 00.PR.01 Doküman Yönetimi Prosedürü hükümlerine göre faaliyetler,

her aşaması için 5N+1K (ne, neden, nerede, ne zaman, nasıl ve kim) sorularına cevap verecek
şekilde anlatılmakta, kullanılan dokümanlar belirtilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
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KFS 8.3: Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve
ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi'nde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi

kapsamında; 00.PR.01 Doküman Yönetimi Prosedürü'ne göre İç Kontrol Programı üzerindeki

KYS Modülünde dokümanlar hazırlanmış, kontrol edilmiş ve ilgililerce onaylanmıştır. Hazırlanan

ve yayınlanan dokümanların güncel halde okunabilir ve anlaşılabilir olarak ilgili taraflar
tarafından ulaşılabilir durumda tutulmakta olup ihtiyaç duyulması durumunda yine modül
üzerinden revize edilebilmekte veya arşive dijital arşive kaldırılabilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 9 – Görevler Ayrılığı

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

mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri
personel arasında paylaştırılmalıdır.

KFS 9.1: Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması,

kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
Mevcut Durum: İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar (Resmi Gazete

Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 3.mükerrer) doğrultusunda harcama yetkilisi ile

muhasebe yetkilisi olarak farklı kişiler görevlendirilmektedir. Yapılan işlemler hiyerarşik
kontrollere tabi tutulmakta ve bu kontrol, onay vb. adımlar ve sorumluları süreç iş akışlarında
belirtilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 9.2: Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam

olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli
önlemleri almalıdır.
Mevcut Durum: Görev ayrılığı ilkesinin uygulanmadığı durumlarla ilgili risk ve kontrol

faaliyetleri İç Kontrol Programı üzerindeki Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Modülü'nde

tanımlanmaktadır. Tüm faaliyetler bazında güncelleme çalışmaları henüz tamamlanmadığından
yeterli güvence sağlanmamaktadır. Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler
öngörülmüştür.
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Öngörülen Eylemler:
Eylem Kod No

KOS 9.2.1

Risk, kontrol ve gelişim eylem planlarının geliştirilmesi ve

Öngörülen Eylem veya güncellenmesi kapsamında kurumun tüm iş akışlarında 2016
Eylemler

yılında başlatılan risk değerlendirme ve analiz çalışmasının

Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim

tamamlanması sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

Çıktı/ Sonuç

Kurum, Stratejik, Müdürlük ve İş Akışı bazlı Risk Haritaları,

Başlama Tarihi

Gelişim Eylem Planı oluşturulması

Planlanan Bitiş Tarihi

Kontrol Haritaları,
Ocak 2017

Aralık 2017

KFS 10 – Hiyerarşik Kontroller
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol

etmelidir.

KFS 10.1: Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için

gerekli kontrolleri yapmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda yürütülen işlemler ilgili tüm aşamaları, gerçekleştirilen yetki

devirleri ve görevlendirmeler kapsamında; iş akış şeması ve ilgili prosedürler doğrultusunda
yerine getirilip getirilmediği konusunda Dijikent üzerinden kontroller yapmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 10.2: Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve

usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
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Mevcut Durum: Yöneticiler, personelin yaptığı iş ve işlemlerle ilgili olarak örnekleme

metodu ile belirli periyotlarda kontroller gerçekleştirmektedir. İş ve işlemler Dijital Kent
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Yönetim Platformu üzerinden gerçekleştirildiği için yapılan iş ve işlemlerin her aşamasında

izlenebilirlik sağlanmakta olup hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için mevzuatlar çerçevesinde
gerekli talimatlar verilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 11 – Faaliyetlerin Sürekliliği
İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

KFS 11.1: Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni
bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi
faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Mevcut Durum: Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında personel ayrılması,

görevlendirme, yeni mevzuata geçilmesi veya beklenmedik olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı

olunabilmesi için birim içi bilgilendirme toplantıları ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
yapılmaktadır.

Birimlerde görev çizelgeleri ve sorumluları mevcut olup personel yetersizliğinden

kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut

personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlamak amacıyla birim içi bilgilendirme toplantıları
yapılmakta ve örnek çalışmalar üzerinden faaliyetin öğrenilmesi sağlanmaktadır. Belirli

dönemlerde de faaliyetlerin öğrenilebilmesi ve sağlıklı aktarımının sağlanabilmesi amacıyla
personel görev değişiklikleri yapılabilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KFS

11.2:

Gerekli

hallerde

usulüne

uygun

olarak

vekil

personel

görevlendirilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda yürütülen faaliyetlerle ilgili görevlere asaleten atama koşulu

bulunmayan durumlarda, personel mevzuatında belirtilen şartlara uygun olan personel

arasından usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmekte ve Dijikent ortamında
kuruma duyurulmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
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KFS 11.3: Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli
belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi
yönetici tarafından sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Görevden ayrılma durumlarında; görevden ayrılacak personel ile yerine

görevlendirilecek personel arasında bilgi/belge akışını sağlanabilmesi amacıyla, ayrılacak
personel yürüttüğü işlemlere ait son durumları, yarım kalan işlemleri ve yapmayı planladığı

ancak henüz işlemlere dahil edilememiş faaliyetleri de içerecek şekilde tanımlayıcı bilgilendirme

raporu hazırlamaktadır. Hazırlanan bu raporu birim yöneticine sunar ve birim yöneticisinin

uygun görmesi durumunda görevlendirilecek personele verir. Görevden ayrılacak personelin
yürüttüğü tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme raporunu sunmadan önce görevden ayrılma
yazısı çıkarılmamaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 12 – Bilgi Sistemleri Kontrolleri
İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol

mekanizmaları geliştirmelidir.

KFS 12.1: Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller

yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Mevcut Durum: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olan ISO 27001 belgesinin

kurumumuzda güncelleme çalışmaları kapsamında; yürütülen faaliyetlerle ilgili kontroller,
standart maddelerinin karşılanmasına yönelik olarak prosedür, talimat, taahhüt, sözleşme, plan

ve çizelgeler üzerindeki iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Yeterli güvence
sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim

KOS 12.1.1

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin gereği
olan işlemlerdeki güncelleme çalışmalarının tamamlanması
sağlanacaktır.

veya Bilgi İşlem Müdürlüğü

Çalışma grubu üyeleri
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İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

Tüm Birimler

İç Kontrol Programında tanımlanmış ve ilgililerine ulaştırılmış
olan ISO 27001 BGYS dokümanları
Ocak 2017

Aralık 2017

KFS 12.2: Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda
yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve
düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
Mevcut Durum: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olan ISO 27001 belgesi

gereği; yürütülen faaliyetlerle ilgili uygunsuzluklar Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
mekanizması ile sağlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

KFS 12.3: İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda yazılımı otomasyonu olarak Dijital Kent Yönetim Platformu

(DİJİKENT) kullanılmaktadır. Dijikent, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi de
kapsamaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

5.4. Bilgi Ve İletişim Standartları
BİS 13 – Bilgi Ve İletişim

İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma

süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin
sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

BİS 13.1: İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve

sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.
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Mevcut Durum: Kurumda EBYS mevcut olup iç ve dış iletişimi kapsayacak şekilde etkin

ve sürekli bir iletişim uygulanmakta ve otomasyon sistemi üzerinde yapılan resmi yazışmalarla
yatay-dikey iletişim sağlanmaktadır.

Diğer yandan kurum içerisinde dikey ve yatay iletişimi destekleyici outlook,

communicator, telefon hatları gibi farklı iletişim kanalları bulunmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 13.2: Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve

yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda kullanılmakta olan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

üzerinde, yöneticiler ile iş ve işlemleri yürüten personeller için kullanıcı hesapları tanımlanmış

olup iş ve işlemler ilgili havale, onay çalışmaları yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca
istenilen zaman ve mekanda internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan da sisteme

erişim sağlanabilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 13.3: Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü ve muhafaza edildiği EBYS

üzerinde istenen bilgi ve veriler doğru, güvenilir ve kullanışlı olarak mevcut bulunmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 13.4: Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin

uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.
Mevcut Durum: Kurum bünyesinde performans programı ve bütçe ile kıyaslama ve

analiz etme faaliyetleri ve takibi Dijikent üzerinden yazışmalarla manuel olarak yapılmaktadır.
Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
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Öngörülen Eylemler:
Eylem Kod No

BİS 13.4.1

İç Kontrol Programı üzerinde stratejik plan ve performans

programı ile ilgili bir modül tasarlanacaktır. Bu modül üzerinden

Öngörülen Eylem veya stratejik plan ve performans programı hazırlanması, verilerin
Eylemler

dönemlik olarak takip edilmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Bu

modülün başta yöneticiler olmak üzere ilgili personel tarafından
Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

kullanılması sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

Stratejik Plan ve Performans Programı Modülü
Ocak 2018

Aralık 2018

BİS 13.5: Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve
raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda kullanılan EBYS içerisindeki BYS modülü başta olmak üzere

farklı uygulamalarla ilgili olarak raporlar alınabilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 13.6: Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde

beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
Mevcut Durum: Kurum genelinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda İç

Kontrol Programı üzerindeki KYS Modülünde 00.PR.01 Doküman Yönetimi Prosedürü

hükümlerine göre birim yöneticileri ve müdürlük düzeyinde görev tanımları yapılmış ve
yayınlanarak tanımlı yetkiler çerçevesinde ilgililere duyurulmuştur.

Görev alanlarında yapılan revizyonlar bu prosedür hükümleri uyarınca yine İç Kontrol

Programı üzerindeki KYS Modülünde gerçekleştirilmekte, kontrol edilmekte ve onaylanmakta
olup güncel dokümanlar da ilgililerin erişimine açık olarak tutulmaktadır.
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Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 13.7: İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri

ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi'nde çalışanlarının öneri ve görüşlerinin alınması

amacıyla 2 kez/yıl Personel Memnuniyeti anketi düzenlenmektedir.

Ayrıca kurum içerisinde çalışanlar farklı konularda öneriler geliştirebileceği öneri ödül

yarışması düzenlenmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 14 – Raporlama

İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap

verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS

14.1:

İdareler,

her

yıl,

amaçları,

hedefleri,

stratejileri,

varlıkları,

yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi her yıl kurumsal amaç, hedef, stratejilerini içeren

Performans Programını hazırlamakta ve kurumsal internet sitesi üzerinden kamuoyuna
duyurmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 14.2: İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya

ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altıya

ilişkin içeren gelir ve gider gelişim raporlarını kurumsal internet sitesinden kamuoyuna
duyurmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
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BİS 14.3: Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda
gösterilmeli ve duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi'nde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri

doğrultusunda faaliyet sonuçları ve buna ilişkin değerlendirmeleri içeren İdare Faaliyet Raporu
hazırlanmakta ve kurumsal internet sitesinde duyurulmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 14.4: Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı

yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili
hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda faaliyetlerin gözetimi amacıyla yatay ve dikey raporlama

sistemi Dijital Kent Yönetim Platformu üzerinden raporlama ağı takip edilmektedir.

Bununla birlikte birimlerin yıllık ihtiyaç duydukları raporların envanterinin sorumlu

birimler yıllık kurum raporlama takvimini içeren prosedür hazırlanacaktır. Yeterli güvence
sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No

BİS 14.4.1

İç Kontrol Programı üzerinden stratejik plan ve performans
programı
Öngörülen Eylem veya
Eylemler

verilerinin

hazırlanmasını

alınması

sağlayabilecek

ve

Stratejik

takip

Plan

raporlarının

Modülü

ve

Performans Programı Modülü ile birim faaliyet raporları ve
idare faaliyet raporunun hazırlanacağı Faaliyet Raporu Modülü
devreye alınacaktır.

Raporlama ağına ilişkin olarak ise birimlerin yıllık ihtiyaç
duydukları raporların envanterinin sorumlu birimler yıllık
Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

kurum raporlama takvimini içeren prosedür hazırlanacaktır.
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Bilgi İşlem Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yapılacak Tüm Birimler
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Birim
Çıktı/ Sonuç

Stratejik Plan Modülü

Başlama Tarihi

Faaliyet Raporu Modülü

Planlanan Bitiş Tarihi

Performans Programı Modülü
Ocak 2018

Aralık 2018

BİS 15 – Kayıt Ve Dosyalama Sistemi
İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği,

sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.

BİS 15.1: Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden

evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi'nde kayıt ve dosyalama sistemi olarak kullanılmakta

olan Dijital Kent Yönetim Platformu (DİJİKENT), 2005/7 nolu Standart Dosya Planı Genelgesine

uygun olarak oluşturulmuştur. Dijikent, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi de
kapsamaktadır.

Kurumda kayıt ve dosyalama sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında

00.PR.01 Doküman Yönetimi Prosedürü ve 00.PR.02 Kayıtların Yönetimi Prosedürü
çerçevesinde yürütülmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 15.2: Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve

personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda kullanılmakta olan Dijital Kent Yönetim Platformu

(DİJİKENT), 2005/7 nolu Standart Dosya Planı Genelgesine uygun olarak oluşturulmuştur.

Dijikent kapsamlı ve güncel olmakla birlikte yönetici ve personel tarafından kolay

ulaşılabilir ve izlenebilir bir sistemdir.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kayıt ve dosyalama ile ilgili yöntemlerin tanımlandığı

prosedürler ise İç Kontrol Programı üzerindeki KYS Modülünde kullanıcıların erişimine açıktır.
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Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 15.3: Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını

sağlamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda kullanılmakta olan Dijital Kent Yönetim Platformu

(DİJİKENT), 2005/7 nolu Standart Dosya Planı Genelgesine uygun olarak oluşturulmuştur.

Dijikent, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını, yetkilendirme, parolalı giriş

mekanizması ve parola güvenliği ile sağlamaktadır.

İç Kontrol Programı, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını, yetkilendirme, parolalı

giriş mekanizması ve parola güvenliği ile sağlamaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 15.4: Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi'nde kayıt ve dosyalama sistemi olarak kullanılmakta

olan Dijital Kent Yönetim Platformu (DİJİKENT), 2005/7 nolu Standart Dosya Planı Genelgesine
uygun olarak oluşturulmuştur.

Kurumda kayıt ve dosyalama sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında İç

Kontrol Programı üzerindeki KYS Modülünde tanımlanmış olan 00.PR.01 Doküman Yönetimi
Prosedürü ve 00.PR.02 Kayıtların Yönetimi Prosedürü çerçevesinde yürütülmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 15.5: Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir

şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda kayıt ve dosyalama sistemi olarak kullanılmakta olan Dijital

Kent Yönetim Platformu (DİJİKENT), 2005/7 nolu Standart Dosya Planı Genelgesine uygun
olarak oluşturulmuştur.

Gelen ve giden evrak kaydı, sınıflandırması ve muhafazası arşiv sistemine ve 00.PR.01

Doküman Yönetimi Prosedürü ve 00.PR.02 Kayıtların Yönetimi Prosedürüne uygun olarak
sağlanmaktadır
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Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 15.6: İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve

erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi
oluşturulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda kayıt ve dosyalama sistemi olarak kullanılmakta olan Dijital

Kent Yönetim Platformu (DİJİKENT), 2005/7 nolu Standart Dosya Planı Genelgesine uygun
olarak oluşturulmuştur.

Gelen ve giden evrak kaydı, sınıflandırması ve muhafazası arşiv sistemine ve 00.PR.01

Doküman Yönetimi Prosedürü ve 00.PR.02 Kayıtların Yönetimi Prosedürüne uygun olarak
sağlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 16 – Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini

sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

BİS 16.1: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve

duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Pendik Belediyesi'nde hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve ayrımcılığın

bildirilmesi genel şartlar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun ile Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
belirlenmiştir. Bununla birlikte kurum dokümantasyon yapısında hata, usulsüzlük ve

yolsuzluklara yönelik yöntem ve uygulamaların tanımlandığı "Hata, usulsüzlük ve Yolsuzlukların
Bildirimi Prosedürü" oluşturularak kurum dokümantasyon sisteminde tanımlanmış ve
dokümante edilmiştir. Kurum içerisinde personel arasında bilinirliği istenen düzeyde değildir.

Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
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Öngörülen Eylemler:
Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim

Kurum dokümantasyon sisteminde tanımlanmış olan "Hata,
usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirimi Prosedürü’ nün kurum
içerisinde personele duyurulması sağlanacaktır.

veya Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

BİS 16.1.1

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tüm Birimler

Duyuru yapılması ve erişime açılması
Ocak 2017

Temmuz 2017

BİS 16.2: Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli
incelemeyi yapmalıdır.
Mevcut Durum: Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları başta 4483 sayılı

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun doğrultusunda ön
inceleme ve soruşturma izni kaymakamlık makamının onayı gerçekleştirilmektedir.

Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik olmak üzere diğer

ilgili çerçevesinde değerlendirerek gerekli inceleme işlemleri yapmakta ve gerekli görüldüğünde
silsile yoluyla inceleme yapılmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvencenin sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir

düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

BİS 16.3: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı

bir muamele yapılmamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun ve Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına
şikayetlerinden dolayı bir ceza verilmemekte, haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmaktadır.
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Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

5.5. İzleme Standartları

İS 17 – İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İdareler, iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

İS 17.1: İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya
bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda iç kontrol sistemine yönelik olarak yıllık İç Kontrol

Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.

Kurumda İç Kontrol Sistemi, İç Kontrol Programı üzerinden İç Kontrol Modülü ile takip

edilmekte olup ayrıca her yıl 1 kez eylem planı gözden geçirilerek iç kontrol değerlendirme
raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor ise üst yönetime sunulmaktadır.

İç Kontrol Modülünün kayıt ve raporlama alanlarına yönelik iyileştirme ihtiyacı

bulunmaktadır. Yeterli güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

İS 17.1.1

İç Kontrol Programı üzerindeki İç Kontrol Modülünde takip
edilmekte olan sistemde kayıt ve raporlama yapısında
iyileştirme yapılacaktır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

İç Kontrol Modülü
Ocak 2018

Temmuz 2018
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İS 17.2: İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem
belirlenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda Kalite Yönetim Sistemi kapsamında İç Kontrol Programı

üzerindeki KYS Modülünde 00.PR.12 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ve 00.PR.13 Önleyici

Faaliyetler Prosedürü yürürlüğe konulmuş ve uygulanmaktadır. İç kontrol sisteminin
değerlendirmesi sonucu tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk veya eksiklik bu prosedürlere
göre ortadan kaldırılmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvencenin sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir

düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

İS 17.3: İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı

sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda iç kontrol sistemine katılım istenen düzeyde değildir. Yeterli

güvence sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili eylemler öngörülmüştür.
Öngörülen Eylemler:

Eylem Kod No

İS 17.3.1

İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleşmeleri ve
mevcut

durumların

bilinirliği

açısından;

kurum

içinde

Öngörülen Eylem veya yaygınlaştırılması amacıyla, İç Kontrol Programı üzerindeki İç
Eylemler

Kontrol Modülü ile her birim, iç kontrol eylem planındaki kendi

alanları doğrultusunda belirlenen eylemleri gerçekleştirecek ve
Sorumlu Birim

veya

Çalışma grubu üyeleri
İşbirliği

Yapılacak

Birim
Çıktı/ Sonuç
Başlama Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi

sistem üzerinden izlemesini yapabilecektir.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tüm Birimler

İç Kontrol Modülü
Ocak 2018
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İS 17.4: İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya
idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar
dikkate alınmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda iç kontrolün değerlendirmesine yönelik olarak üst Yönetime

iç kontrol değerlendirme raporuyla beraber personel ve müdürlük performans raporları,
performans programı raporu ve personel memnuniyet anket değerlendirme raporu ile iç ve dış
denetim raporları sunulmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

İS 17.5: İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler

belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumda iç kontrol sisteminin üst yönetim tarafından yapılan

değerlendirme sonucunda; iç kontrol sisteminde eksikliklerin giderilmesi ile ilgili aksiyonlar
belirlenmekte ve üst yönetim onayıyla iç kontrol eylem planı bu doğrultuda güncellenerek
uygulanmaya başlanmaktadır.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

İS 18 – İç Denetim

İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

İS 18.1: İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen
standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.
Mevcut Durum: Kurumda İç Denetim Birimi tarafından Yıllık Denetim Programı

doğrultusunda iç denetim faaliyetleri, standartlara uygun bir şekilde hazırlanan plan ve
programlar çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

İS 18.2: İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri

içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Mevcut Durum: Üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe giren İç Kontrol Eylem

Planı gereğince;

üst yöneticinin 20/02/2013 tarih ve 745.01-06 sayılı onayı gereğince İç

Denetim Birimi tarafından birimlerde, iç denetim faaliyetleri gerçekleştirilerek nihai raporlar

tanzim edilmekte ve ilgili birimlere gönderilmektedir. İç Denetim Birimi tarafından yıllık olarak
izlenmektedir.

Öngörülen Eylemler: Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme

veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
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6. ÖZET TABLOLAR
6.1. Eylem Planı Tablosu
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6.2. Standartlara Göre Belirlenen Eylem Tablosu
İÇ KONTROL
BİLEŞENLERİ

Kontrol Ortamı

Risk

Değerlendirme

Kontrol

Faaliyetleri

STANDART
KODU
1
2
3
4
5
6
7

İzleme

Etik değerler ve dürüstlük

Misyon, organizasyon yapısı ve
görevler
Personelin yeterliliği ve
performansı
Yetki devri
Planlama ve programlama

Risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi
Kontrol stratejileri ve yöntemleri

9

Prosedürlerin belirlenmesi ve
belgelendirilmesi
Görevler ayrılığı

11

Faaliyetlerin sürekliliği

8
10
12

Bilgi ve İletişim

STANDART ADI

13
14
15
16
17
18

Hiyerarşik kontroller

Bilgi sistemleri kontrolleri
Bilgi ve iletişim
Raporlama

Kayıt ve dosyalama sistemi

Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukların bildirilmesi
İç Kontrolün değerlendirilmesi
İç Denetim

TOPLAM

GENEL ŞART
SAYISI
6

BELİRLENEN
EYLEM SAYISI
3

8

3

7
5
6

1
1

3
4
3
2
2
3

1

3

1

4

1

7
6

1

3

1

2

15

5
79

2
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70.12.2003 tarih ve 5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali
uluslararasr standartlar ve Avrupa Birlifii uygulamalarlna uygun bir gekilde

yonetim sistemimiz

yeniden di.izenlenmig

ve bu

kapsamda etkin

bir ig kontrol

sisteminin olugturulmast

amaglanmtgur.

Kamu

ig Kontrol Standartlarr,

uluslararasr standartlar

ve iyi uygulama ornekleri

gergevesinde; ig kontroliin, kontrol ortaml, risk deferlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve
iletigim ile izleme bilegenleri esas ahnarah ti.im kamu idarelerinde uygulanabilir diizeyde
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