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TC. 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

 

 

Tebliğ numarası                  : 2015/03 

Evrak Numarası                 : 1245 

Yürürlüğe Girdiği Tarih    : 26.03.2015 

 

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 

 

TEBLİĞ NO: 

2015/03 

 

5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı alt düzenlemeler çerçevesinde Belediyemizin İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi aşağıda gösterilen 

usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir; 

 

 

A. AMAÇ VE KAPSAM 

 

İç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere 

tasarlanmış olan bir sistemdir. 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 bütünüdür.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği’inde İç Kontrol Sisteminin; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol 

faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme bileşenlerinden oluşan bütüncül bir sistem olduğu yer 

almaktadır.  

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 7’nci 

maddesinde iç kontrolün bileşenleri ve genel koşulları aşağıda belirtildiği gibi yer almıştır: 

  

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

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

esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem 

verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi 

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

şekilde belirlenir.  

 

b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen 

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

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

ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.  
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c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti 

belirlenir ve uygulanır.  

 

ç) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde 

kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.  

 

d) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve 

değerlendirilir.  

 

e) Sorumluluk: Eylem Planının uygulanmasında görev alan kişilerden oluşan 

koordinasyon kurulu ile birimlerde konu ile görevlendirilmiş çalışma gruplarını kapsar. 

 

İç kontrol genel anlamda bir yönetim kontrolü olup; sadece düzenlemelerden, 

prosedürlerden, süreç akış şemalarından ve ön mali kontrolden oluşmamaktadır. İç kontrolün, 

faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele 

alınması gerekmektedir. Bu itibarla iç kontrol hedeflere ulaşma yolunda, kurumsal süreçlere 

hakim olmayı ifade eder.  

 

Makul güvence sağlayan iç kontrol; süreçler içerisinde ve kişiler tarafından 

etkilendiğinden, öncelikle kurumumuzdaki tüm süreçleri kapsar ve tüm çalışanların 

farkındalığını gerektirir. Bu itibarla, iç kontrol, idarede sadece bir birimi ilgilendiren ayrı bir 

görev değil, yönetimsel faaliyetlerin tamamının ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca iç kontrol 

idarenin sadece mali işlemlerini değil, mali olmayanlarda dahil her türlü karar, faaliyet ve 

işlemlerini kapsar. Bu sebeple, bu sistemin sağlıkla işlemesinde, geliştirilmesinde, revize 

edilmesinde, bu sisteme hizmet edecek iç kontrol eylem planının oluşturulmasında, hayata 

geçirilmesinde kurumumuzun tüm çalışanları kendi görev alanları çerçevesinde 

sorumludurlar. 

 

 

B. İLKELER 

 

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesinde 

aşağıdaki temel ilkeler esas alınacaktır; 

 

1. 5018 sayılı Kanun, yönetim sorumluluğunu esas aldığından, etkin bir iç kontrol 

sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu idaremiz başkanı ve diğer 

yöneticilerine aittir. 

 

2. İç kontrolün kapsamına idaremizin tüm faaliyet, karar ve işlemleri dahil olduğundan, 

çalışma ve izleme grupları ile diğer görevliler bu anlayışla çalışmalarını 

yürüteceklerdir.  

 

3. Tüm çalışanlarımız kendi görev alanları çerçevesinde, iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi konusunda görevli ve sorumludurlar. 

 

4. İdaremizce belirli periyotlarla; tüm personelin iç kontrol konusunda bilgilendirilmesini 

ve iç kontrol çalışmalarına destek vermelerini sağlayacak temel eğitim ve 

bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  
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5. İzleme ve çalışma gruplarınca yürütülecek faaliyetlerde mümkün olan en üst düzey 

sahiplenme, yetkilendirme ve izleme yapılması amacıyla genelge eki görevlendirmeler 

yapılmış olup, mazeret durumunda en yakın kademedeki idare görevlileri çalışmalara 

katılacaktır.  

 

6. İç kontrol sistemine ilişkin tüm düzenlemeler, tam ve doğru anlaşılmasını sağlayacak 

derecede ayrıntılı açıklamalar içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

 

7. Eylem Planı Taslağı hazırlanmadan önce iç kontrol konusunda mevcut durumu analiz 

eden bir rapor düzenlenecek ve ardından Eylem Planı Hazırlanacaktır. 

 

8. Eylem Planı Kurumumuzun bütününü kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 

 

 

 

C. EYLEM PLANININ AMACI VE KAPSAMI 

 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ile;  

 

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

şekilde yönetilmesi, 

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesi,  

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

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

edinilmesi,  

 d) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunması,  

 amaçlanmaktadır.  

 Bu çerçevede yürürlüğe konulduktan sonraki iki yıllık dönemde uygulanmak üzere 

hazırlanacak uyum eylem planı, her şart ve koşulda gerekçeleri raporlanmak şartıyla revize 

edilebilecektir. Revize çalışmalarının tamamlanmasını müteakip üst yönetici onayından 

geçirilerek Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi esastır.  

 İzleme ve değerlendirme çalışmalarında, eylem planı ile öngörülen sorumluluk 

sahalarında ve belirlenen takvim içerisinde zorunlu sebepler ortaya çıkmadıkça aksamaya 

mahal verilmeyecektir. 

Hukuki düzenleme ve zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda uyum eylem 

planının revize edilmesi zorunludur. 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Eylem Planı 

Taslağında asgari aşağıdaki bilgilere yer verecek şekilde çalışmalarını yürütecektir.  

 

- Kamu İç Kontrol Standardı Bileşeni, 

- Kamu İç Kontrol Standardı Kod Numarası, 

- Kamu İç Kontrol Standardı, 
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- Kamu İç Kontrol Standardının genel şartı, 

- Mevcut Durum, 

- Eylem Kod Numarası, 

- Yapılması öngörülen eylem veya eylemler, 

-Eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler/harcama birimlerinden 

konusunda uzman personelin katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları, 

- Sorumlu birim/çalışma grupları ile işbirliği yapacak birim/çalışma grupları, 

- Eylemin gerçekleştirilmesinden elde edilecek çıktı veya sonuç,  

- Eylemin tamamlanması için öngörülen tarih, 

- Açıklama. 

 

 

D. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

Üst Yönetici 

 

 

1. Kurumda yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını ve sağlıklı işlemesini 

sağlamak.  

 

2. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı Hazırlama Grubunu görevlendirmek. 

 

3. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan rapor ve Eylem 

Planında önerilen çalışmaları değerlendirmek, varsa gerekli görülen değişiklikleri 

yaptırmak. 

 

4. Eylem Planını onaylayarak yürürlüğe koymak. 

 

 

Harcama Birimleri 

 

 Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç 

kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğunu yerine getireceklerdir.  

 

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

 

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirecektir; 

 

1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak. 

 

2. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı Hazırlama Grubunun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetlerini 

yürütmek. 

 

3. Hazırlanan uyum eylem planında öngörülen eylemlere ilişkin çıktıların, zamanında ve 

istenilen kalitede elde edilip edilmediğini altı aylık periyotlarla yapılacak 
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değerlendirme toplantıları ve Başkanlığa sunulacak raporlarla ortaya koymak ve bu 

raporlarda belirtilen aksayan yönlere ilişkin gerekli tedbirleri almak. 

 

4. Teknik destek ve koordinasyonu sağlamak. 

 

5. Eylem Planlarının gerçekleşme sonuçlarını izlemek ve Haziran ve Aralık ayları 

sonunda üst yöneticiye sunmak. 

 

 

 

 

 

 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

 

Ekli formda belirlenen (EK: 1) personelden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulu aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirecektir; 

 

1. Hazırlanan Rapor ve ekinedeki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Taslağı’nı görüşmek. 

 

2. Eylem Planı Taslağında mevcut bir eylemin çıkarılması veya yeniden 

değerlendirilerek geliştirilmesi veya Taslakta bulunmayan bir eylemin eklenmesi 

gerektiği sonucuna varırsa, bu değişikliği yapmak veya gerekçesi ile birlikte Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı Hazırlama Grubuna göndermek. 

 

3. Taslak düzenlemeleri üst yöneticinin onayına sunmak. 

 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

 

Ekli formda belirlenen (EK: 2) personelden oluşan İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Hazırlama Grubu aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirecektir; 

 

İdaremizin mevcut durumu ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç 

kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlamak. 

Rapora, idarede Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve 

düzenlemeleri gösteren Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı 

çalışmasını eklemek. 

 

Diğer Çalışanlar 

 

 İdaremiz operasyonel faaliyetleri içerisindeki tüm çalışanlar iç kontrol faaliyetinin 

sağlıkla işlemesi ve geliştirilmesi konusunda kendi görev alanlarına giren konularda görevli 

ve sorumludurlar. 

 

 Süreç analizi çalışmaları içerisinde; iş akış diyagramlarının hazırlanması, görev tanımı 

ve dağılımı çalışmalarının yerine getirilmesi gibi konularda iç kontrol standartlarına uyum 

eylem planı hazırlama grubu dışında ayrı çalışma ekip veya ekipleri kurulabilecektir. 
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E. DİĞER HUSUSLAR 

 

1. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar Belediyemiz çalışanlarının erişimine açık 

olacak şekilde elektronik sistemlere aktarılabilecektir. 

 

2. Genelgenin yayım tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatta daha sonra yapılacak 

ilave ve değişiklikler çalışmaların bütünü ölçütünde takip edilecek, izlenecek ve 

dikkate alınacaktır. 

 

3. Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

Ek-1 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

Sıra 

No 
Ad Soyad Unvan Görevi 

1 Hikmet YILDIRIM Genel Sekreter Yardımcısı Kurul Başkanı 

2 Mücahit BIYIKOĞLU Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Kurul Üyesi 

3 Bayram BAYRAM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Kurul Üyesi 

4 Bilal KARSLI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Kurul Üyesi 

5 Oktay ŞENER Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kurul Üyesi 

 

 

 

 

Ek-2 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İç Kontrol Çalışma 

Grubu 

Sıra 

No 
Ad Soyad Unvan Görevi 

1 Mücahit BIYIKOĞLU Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Kurul Başkanı 

2 Zafer YILMAZ Muhasebe ve Mali Kontrol Şb. Müd. Kurul Üyesi 

3 H. Sait AKBAŞ Strateji Geliştirme ve Bütçe Şb. Müd. Kurul Üyesi 

4 Güngör AKTAŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Şb. Müd. Kurul Üyesi 

5 Uğur MAĞDEN Yazı İşleri ve Arşiv Şb. Müd. Kurul Üyesi 

6 Sedat İPEK İhale ve Satınalma Şb. Müd. Kurul Üyesi 

 



7 
 

 


