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ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU

5018 Sayılı Yasanın 55.
Maddesinde
“İç
Kontrol:
İdarenin
amaçlarına,
belirlenmiş
politikalara
ve
mevzuata
uygun
olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve
verimli
bir
şekilde
yürütülmesini,
varlık
ve
kaynakların
korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve
tam olarak tutulmasını, malî
bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere
idare tarafından oluşturulan
organizasyon,
yöntem
ve
süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.’’
denilmektedir.
İç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak amacıyla 2017-2018
yıllarını kapsayan Eylem Planımız hazırlanmış, Tüm çalışanların eylemlerin
önemini kavrayarak gerekli hassasiyeti göstermeleri sonucunda başarı
sağlanacağına inancım sonsuzdur.
Eylem Planımızı hazırlamak için emeği geçen Eylem Planı Hazırlama
grubuna ve bütün çalışanlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Mahmut ÇELİKCAN
Belediye Başkanı
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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I. KURUMSAL BİLGİLER

I.A.Tarihsel Gelişim
Yüreğir İlçesi, 05.06.1986 tarih ve 3306 Sayılı Kanunla kurulmuştur.
Yüreğir İlçesi Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleriyle,
Ceyhan, Kadirli, Kozan ve Aladağ gibi ilçelerden yoğun göç almıştır. Son
yıllarda azalmakla birlikte ilçemize gelen göç dalgası çarpık yapılaşma ve alt
yapı sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu göç dalgası
yapılaşma ve uyumunda sıkıntılara sebep olmaktadır. İlçemiz ılıman iklim
kuşağında olması ve arazisinin tarıma elverişliliği sebebiyle Adana ilinin en
çok göç alan ilçesidir.
03.06.2008 tarihinde 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanuna gore; 22.03.2008 tarihinde Yüreğir İlçesi, Yüreğir ve Sarıçam olmak
üzere iki merkez ilçeye ayrılmıştır. Yeni düzenleme ile Abdioğlu, Doğankent,
Geçitli, Havutlu, Solaklı, Yakapınar ve Yunusoğlu belde belediyeleri Yüreğir
İlçesi’ne bağlanmıştır. Yüreğir ilçesinin mahalle sayısı bölünmeden önce 45
mahalle iken daha sonra hizmet alanı 10 kat artmış ve 99 mahalleye
yükselmiştir. 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir
Belediyesi, Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnameler de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte Çelemli belde
belediyesi Yüreğir İlçesi’ne bağlanmıştır. Sonuç olarak, 99 olan mahalle
sayımız 29 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra 31 Mart 2014 tarihinde
Çelemli, Akpınar, Belören, Çatalpınar, Güveloğlu, Kaşlıca ve Vayvaylı
Mahalleleri’ninde bağlanmasıyla 106’ya çıkmış hizmet alanımız
genişlemiştir.
Yüreğir Merkez İlçe nüfusu, 1990’da 273.829, 1997’de 290.952,
2000’de 322.776, 2007 yılında ise 375.954 kişidir. Bölünmeden sonraki
Yüreğir ilçesi merkez nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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Nüfus Kayıt Sisteminin (ADNKS) veri tabanında açıklamış olduğu rakamlara
göre 2008 yılında 416.160, 2009 yılında 419.821, 2010 yılında 422.529, 2011
yılında 426.379, 2012 tarihinde 420.929, 2013 yılında 421.455, 2014 yılında
419.240’tır. Bölünmeden sonra Yüreğir’in yüzölçümü ise yaklaşık olarak
82000 ha’dır.
I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
Belediyemiz için görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5393 sayılı
Belediye Kanunu olmak üzere, birçok Kanun hükmü ile belirlenmiştir. Bu
çerçevede, mevzuat analizi 3 başlık altında incelenmiştir.
Birinci bölümde, çeşitli mevzuatlarla belediye tüzel kişiliğine verilen
görevler incelenmiştir. İkinci bölümde belediye karar organlarına verilen
görevler incelenmiştir. Üçüncü bölümde de, sorumluluk alanlarını
düzenleyen mevzuat hükümleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamlı
değerlendirme aşağıda yer almaktadır.
Tablo 1:Yetki Görev ve Sorumluluklar

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. BÖLÜM
1.1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

5393 sayılı
Belediye
Kanunu’nun
14.maddesi’nin “a”
fıkrası

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve
spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve
beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Yüreğir Belediye Başkanlığı
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Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile
bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her
türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve
işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun
5393 sayılı
ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların
Belediye
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
Kanunu’nun
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün
14.maddesi’nin “b” olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
fıkrası
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.

Görev ve
sorumluluklarla
ilgili önemli
hususlar (5393
sayılı Kanun
14.madde)

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde
ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı
belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da
belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu

Yüreğir Belediye Başkanlığı
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Kanunun kapsamı dışındadır.

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve
hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin
etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine
karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü
mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Madde-4: “Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla,
toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi
ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır.
Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak
isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına
aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla
yükümlüdür.”

5199 sayılı
Hayvanları Koruma
Kanunu

Madde-6: “Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak
kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz
ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak
isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan
gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri,
Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla
arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis
edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca
uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.”
Madde-15: İl Hayvanları Koruma Kurulunun üyesi
Belediye Başkanıdır. Diğer taraftan, belediye

Yüreğir Belediye Başkanlığı
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veteriner işleri müdürü de bu kurulun üyesidir.
Madde-22: “İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat
bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde
tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler.”
Kanunun
amacı
1.maddede
belirtilmiştir:
“Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine
zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle
mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak
yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete
mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.”
Madde-4: “Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar,
köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete
müteallik işlerin ifası belediyelere ve idaresi
hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir.
Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere
bazı mahallerde numune tesisatı vücuda getirir.”
1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu

Madde-20: Belediyelerin görevleri;
1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su
celbi.
2 - Lağım ve mecralar tesisatı.
3 - Mezbaha inşaatı.
4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası.
6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.
7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.
8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen
kabul: 27/5/2004-5179/37 md.)
9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren
amiller izale.
10 - Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet.
11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane

Yüreğir Belediye Başkanlığı
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küşadı.
12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı.
13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve
tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis
ve idaresi.
14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.
Madde-23: Her vilayet merkezinde bir umumi
hıfzıssıhha meclisi toplanır. Belediye başkanı ve
belediye tabibi bu meclisin üyesidir.
Belediyelere, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki
yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına
uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla, bu Kanunla
birçok görev verilmiştir. Örneğin;
“Madde 7 – Hâlihazır harita ve imar planlarının
yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

3914 sayılı İmar
Kanunu

a) Hâlihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin
halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır
veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler
ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer
bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.
b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan
yerleşmelerin
imar
planlarının
yaptırılmaları
mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i
aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının
gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir.
Mevcut imar planları yürürlüktedir.
c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması
durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen
kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya
valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar
planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 14

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.
b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar
Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve
çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak,
belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve
uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya
yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe
girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye
başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre
ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz
edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine
gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş
gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar”
Belediyelere, bütün canlıların ortak varlığı olan
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir
kalkınma
ilkeleri
doğrultusunda
korunmasını
sağlamak amacıyla, bu Kanunla birçok görev
verilmiştir. Örneğin;

2872 sayılı Çevre
Kanunu

775 sayılı
Gecekondu

Madde-11: “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler
evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak,
işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu
hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar,
sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme,
bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla
yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan,
belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı
atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra
uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili
hizmetler dışında kullanılamaz.”
Belediyelere, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi,
yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu
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Kanunu

amaçlarla alınması gereken tedbirler, bu Kanunla
verilmiştir. Örneğin;
“Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve
bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek
olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile
belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun
görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut
yapımına ayrılır.”

3621 sayılı Kıyı
Kanunu

Kanunun amacı, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu
kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı
niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel
özelliklerini
gözeterek
koruma
ve
toplum
yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma
esaslarını tespit etmektir. Örneğin;
“Madde 13 – Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki
uygulamaların kontrolü; belediye ve mücavir alan
sınırları içinde belediye, dışında ise valilikçe
yürütülür.”
Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları
belirlemek,
yapılacak
işlem
ve
faaliyetleri
düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama
kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini
tespit etmektir. Öterneğin;

2863 sayılı Kültür
ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Madde-15: “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve
Kanunu
tabiat varlıklarının korunma alanları, imar planında
yola, otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa bunların
belediyelerce; sair kamu kurum ve kuruluşlarının
bakım ve onarım ile görevli oldukları veya
kullandıkları bu gibi kültür varlıklarının korunma
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olanlarının ise, bu kurum
kamulaştırılması esastır.”

ve

kuruluşlarca,

Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak
tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını
koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,
çevresel
tehlikelerden
korunmasını
sağlayıcı
önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu
girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik
etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Örneğin;
4077 sayılı
Tüketicinin
Korunması
Hakkında Kanun

Madde-22: “Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
veya görevlendireceği bir memur tarafından
yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye
başkanının konunun uzmanı belediye personeli
arasından görevlendireceği bir üye, baronun
mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının
görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin
seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş
üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı
kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkâr
odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı
tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkâr
olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.”

4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunu

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin
gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını
kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

3572 sayılı İşyeri
Açma Ve Çalışma

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile
her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma
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Ruhsatlarına Dair
Kanun Hükmünde
Kararnamenin
Değiştirilerek
Kabulüne Dair
Kanun

ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve
kolaylaştırılmasıdır.

Madde 3 – Belediyeler ile köy muhtarlıkları,
mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp
çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı
yaparak korumak zorundadırlar.
3998 sayılı
Mezarlıkların
Korunması
Hakkında Kanun

5378 Sayılı
Özürlüler ve Bazı
Kanun ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılması
Hakkında Kanun

Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada
belirtilen hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli
ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar. Ayrıca İl Özel
İdareleri Bütçelerine de köy mezarlıklarına sarf
edilmek üzere bu maksatla ödenek konur ve bu
hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli
personeli görevlendirirler. Belediye ve köy bütçelerini
tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu
idarelerin bütçelerine konulup konulmadığını
araştırırlar.
Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi,
özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam,
bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının
çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki
engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak
topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin
koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Madde-13: “Sosyal ve mesleki rehabilitasyon
hizmetleri belediyeler tarafından da verilir.
Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli
gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim
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merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon
talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en
yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe
talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı
merkeze öder.”
Geçici Madde 3- “Büyükşehir belediyeleri ve
belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da
denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin
özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken
tedbirleri alır.”
Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça
sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve
esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve
esasları düzenlemektir.

5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu

Bu Kanun’a göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel
yönetimler, aşağıdaki görevleri yerine getirir:
“a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu
olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda;
çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının
çözümünde yol göstermeye,
e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu
kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara
uygun barınma yeri sağlamaya,”

2863 sayılı Kültür
ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Kanunu

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları
belirlemek,
yapılacak
işlem
ve
faaliyetleri
düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama
kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini
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tespit etmektir.
Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il
özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli
taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının
belirlediği
fonksiyonda
kullanılmak
kaydıyla
kamulaştırabilirler.

2918 sayılı
Karayolları Trafik
Kanunu

Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal
güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik
güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak
önlemleri belirlemektir.
Madde 10: “Her belediye başkanlığı bünyesinde,
hizmet kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri
Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel
hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü,
şefliği veya memurluğu kurulur.”
1.2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.

5393 sayılı
Belediye
Kanunu’nun
15.maddesi

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak
kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi,
resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su,
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atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar
için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve
su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü
toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması,
geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile
ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali,
fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve
iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya
bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin
vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu
uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
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m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve
kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış
yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda
standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun,
kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her
türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını,
bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden
birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri
dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Yetki ve

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen
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İmtiyazların
kullanılmasına
dikkat edilecek
hususlar (5393
sayılı Kanun’un
15.maddesi)

hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere
imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine
getirebilir.İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri,
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri
ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;
turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal
gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal
hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis
edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle
ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına
karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye
taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde
ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
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2. BÖLÜM
2.1. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını,
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede
kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma
yapmak.

5393 sayılı
Belediye Kanunun
18.maddesi

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve
onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre
düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı
olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı
ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya
yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından
onaylanır.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine,
tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması
hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı
konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 24

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate
karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve
gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye
yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli
ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve
iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile
ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı
kuruluşlarının
kadrolarının
ihdas,
iptal
ve
değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri
kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine
ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve
değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı
amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına,
kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt
dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri
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kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek
amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet
ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa,
bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama
veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen
anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye
götürülmesine karar vermek.

arasındaki

hizmetlerinin

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye
imar programlarını görüşerek kabul etmek.
2.2. Belediye Encümenin Görevleri

5393 sayılı
Belediye Kanunu

Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il
belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki
belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi
üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye,
malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının
birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye
olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde,
belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir
yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim
amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından
bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden
oluşur. Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde
daha pratik bir organ oluşumu amaçlanmıştır.

2.3. Belediye Başkanının Görevleri
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a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye
teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve
menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,
belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini
hazırlamak
ve
uygulamak,
izlemek
ve
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde,
davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil
etmek veya vekil tayin etmek.
5393 sayılı
Belediye
Kanunu’nun
38.maddesi

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare
etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil
etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme
yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin
yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini
denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu
için gereken önlemleri almak.
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n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği
kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve
özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği
kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi
veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
3. BÖLÜM
3.1. Belediyelerin Giderleri

5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu

Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda
yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve
malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî
yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî
kontrolü düzenlemektir.

4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ve
4735 sayılı Kamu
İhaleleri
Sözleşmeleri
Kanunu

Bu kanunların amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya
kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu
kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının
yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri
belirlemek ve kamu İhale Kanununa göre yapılan
ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve
uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
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3.2.Belediye Gelirleri
a.1. Belediye Vergileri
Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin
tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır:
1.

İlan ve Reklam Vergisi

2.

Eğlence Vergisi

3.

Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik
ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası
Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi)

a.2. Belediye Harçları

2464 sayılı Belediye
Gelirleri ve 1319
sayılı Emlak Vergisi
Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin
tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır:
1.

İşgal Harcı

2.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

3.

Kaynak Suları Harcı

4.

Tellallık Harcı

5.

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme
Harcı

6.

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

7.

Bina İnşaat Harcı

8.

Çeşitli Harçlar (Kayıt ve suret harcı, İmar ile
ilgili harçlar, İşyeri açma izni harcı, Muayene,
ruhsat ve rapor harcı, Sağlık belgesi harcı)

a.3. Harcamalara Katılma Payı
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Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin
tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları
şunlardan oluşmaktadır:
1.
2.
3.

Yol harcamalarına katılma payı
Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
Su tesisleri harcamalarına katılma payı

a.4. Ücrete Tabi İşler
2464 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda
harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve
ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü
hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek
tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
a.5. Diğer Paylar
2464 sayılı Kanunun mükerrer 97 nci maddesine
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli
saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları
içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü
müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i belediye payı olarak
ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı
Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan
paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si
nispetinde belediye payı ayrılır.
2380 Sayılı
Belediyelere Ve İl
Özel İdarelerine
Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında
Kanun

Genel bütçe gelirleri tahsilâtının belli bir yüzdesi
belediyelere ayrılmaktadır.
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213 sayılı Vergi usul
Kanunu ve 6183
sayılı Amme
Alacaklarını Tahsil
Usulü Hakkında
Kanun

213 sayılı Kanun, belediye vergilerinin tahakkuk
esaslarını, 6183 sayılı Kanun ise belediyenin amme
alacağı olan gelirlerinin takip ve tahsilinin
düzenlemektedir.

I.B.1 Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev Ve Sorumluluklar
Tablo 2:Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev ve Sorumluluk
MEVZUAT
NO

MEVZUAT ADI

5216

Büyükşehir Belediye Kanunu

5393

Belediye Kanunu

4734

Kamu İhale Kanunu

4735

Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

2886

Devlet İhale Kanunu

5018

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2464

Belediye Gelirleri Kanunu

4857

İş Kanunu

657

Devlet Memurları Kanunu

3194

İmar Kanunu

1608

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun
16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı
Maddelerine Muadil Kanun

2863

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

1593

Umumi Hıfsısıha Kanunu

2872

Çevre Kanunu

5326

Kabahatler Kanunu

4759

İller Bankası Kanunu
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2380

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi
Gelirlerden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

6245

Harcırah Kanunu

2918

Karayolları Trafik Kanunu

237

Taşıt Kanunu

5035

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

765

Türk Ceza Kanunu

5237

Yeni Türk Ceza Kanunu

3285

Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu

5510

SGK Kanunu

4749

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Hakkında Kanun

4751

Vergi Usül Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6183

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

3095

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

818

Borçlar Kanunu

2004

İcra İflas Kanunu

3621

Kıyı Kanunu

4982

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

193

Gelir Vergisi Kanunu

213

Vergi Usül Kanunu

5422

Kurumsal Vergisi Kanunu

3291

Özelleştirme Kanunu

3065

Katma Değer Vergisi Kanunu

5199

Hayvan Hakları Kanunu

4447

İşsizlik Sigortası Kanunu

5510

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5281

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yüreğir Belediye Başkanlığı
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4483

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun

5179

Gıda Kanunu

552

Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5395

Çocukları Koruma Kanunu

2709

T.C Anayasası

6283

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (08.03.2012)

6279

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

6274

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ile Sosyal
Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.02.2012)

6270

T.C Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Konularda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (26.02.2012)

6098

Yeni Borçlar Kanunu (01.07.2012 'de Yürürlüğe Girecek)

6100

Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu

5520

Kurumlar Vergisi Kanunu

6107

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

6014

Sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

5998

5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun

5999

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5951

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5835

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun

5819

İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5794

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
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Sayfa 33

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

5577

Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İlgili Diğer Kanunlar ve Bu Kanunlar İle İlgili Yönetmelikler

6102

Yeni Türk Ticaret Kanunu

6411

Ceza Mahkemesi Kanunu(CMK) İle Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

6359

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6355

T.C Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6356

Sendika ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
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TEMEL
DEĞERLER
Planlı ve programlı çalışmak
Şeffaflık
Adaletli olmak
Sorunları oluşmadan önleme
Kurumsallaşmak

VİZYON

Güler yüzlü hizmet anlayışı ile vatandaş memnuniyetini ön planda
tutan, tarih, Kültür, Sosyal yaşamı ve Kentsel dönüşümü ile birlikte Kent
estetiğini oluşturan, Engelleri kaldıran, Yoksulun yanında olan Adana’nın
AKYÜZÜ, Yüreğir.

MİSYON

Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayarak, ilçemize daha çağdaş bir
görünüm kazandırmak görevimizdir.
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I.C.Stratejik Amaç Hedefler Ve Faaliyetler:
Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak
Yerel yönetimlerde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 10. Kalkınma
Planı (Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı
Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 01.07.2013
tarihli 127’nci Birleşiminde onaylanmıştır.) gibi üst politika planlarında hem
de kurumumuza ait stratejik planda temel amaçlarımızdan birisidir. Bunun
temel nedeni son on yılda yerel yönetimlerin Türkiye’nin sosyoekonomik
sistemi içerisindeki yerinin belirgin bir şekilde artması ile dünyada ve Avrupa
Birliğine yakınsama sürecinde yaşanan değişimlerdir. Bu gelişmeler
belediyelerde kurumsal kapasite gelişimini çok daha önemli bir hale
gelmiştir. Özellikle son dönemde yapılan yasal değişikliklerle Resmi Gazete
Tarih: 6.12.2012 Sayı: 28489 ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehirlerin görev,
yetki ve sorumluluk alanları genişlemiştir. Yüreğir Belediyesi olarak 20152019 stratejik plan dönemi boyunca “Bütün Yüreğir’e” hizmet edeceğiz.
Yüreğir Belediyesi olarak halka sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin
arttırılması için öncelikle kendi kurumsal yapımızı güçlendirmemiz
gerekmektedir. Bu sebeple bilimsel yöntemler temelinde bir organizasyonla
ve halkın talepleri doğrultusunda kurumsal yapımızı yeniden şekillendirmek
ve geliştirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu amaçla katılımcı etkin bir yapı
kurmak, güçlü mali ve kurumsal bir yapı oluşturmak, dış ilişkileri ve fon
yönetimini geliştirmek, etkin bir iletişim ve halkla ilişkiler ağı kurarak son
teknoloji ile donatılmak hedeflenmektedir.
Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi özellikle
geniş hizmet alanlarımız dikkate alındığında, bilgi sistemlerini kullanma
ihtiyacını artırmıştır. Birimlerimizi uygun bilgi sistemleriyle entegre,
mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan
kaynaklarını, mali yönetim sistemlerini, iş süreçlerini geliştirmek ve
böylelikle çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu
yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak
temel amacımızdır.
Stratejiler:
 Güçlü Mali Yönetim Ve Yönetimde İstikrar,
 Bilgi Teknolojilerinden Etkin Faydalanan Ve Hizmet Sunumunda
Veriyi Esas Alan,
 Stratejik, Katılımcı Yönetim Anlayışı
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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HEDEF 1
H1.1 Mali Yönetim Sistemini Güçlendirmek
H1.2

Çalışanların Kalitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek
Suretiyle, İnsan Kaynaklarını Yönetmek

H1.3

Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Ekipmanları Etkin Kullanılmasını
Sağlamak

H1.4 Belediye Birimlerimizin Ortak İhtiyaçlarını Karşılamak
H1.5

Kent Bilgi Sisteminin Kurulması, Kararların Doğru Veriler Üzerinden
Alınmasını Sağlamak

H1.6 Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Yaratmak
H1.7

Kurumsal Karar verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi
Sağlamak

H1.8 Belediyemizin Temsil, Tören ve Ağırlama Hizmetlerini Yapmak
H1.9 Yapılan İş ve İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Denetlemek

Stratejik Amaç 2: Sosyal Ve Kültürel Belediyecilik Anlayışını Bütün
Yönleri İle Uygulayarak Model Belediyecilik Yaratmak
“İnsanı Yücelt ki, Devlet Yücelsin”
Anayasamızın 2. maddesi; “Türkiye Cumhuriyetini… demokratik,
laik, sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlamaktadır.
Yapılan analiz çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi
sonucunda, Yüreğir’in Adana’nın en geniş yerleşim alanına sahip olduğu, en
fazla nüfus yoğunluğu olarak ilk 3 de yer almaktadır. Ancak plansız ve gece
kondu şeklindeki yerleşim yapısı, 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye
dönüşen yerlerin ciddi sorunları, eğitim oranı, göç ve sosyal yapının
farklıkları gibi unsurlar Yüreğir Belediyesi olarak önceliklerimizin Sosyal ve
kültürel yapının bütünleştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve sürdürülmesini
kaçınılmaz hale getirmektedir.
Yoksullukla mücadele, “İnsana Hizmet, Hak’a hizmettir” anlayışıyla
Yüreğir’de bulunan bütün ihtiyaç sahiplerinin tespitiyle, adil ve eşit şekilde
Bütünleşik Sosyal Yardım Sisteminin geliştirilmesiyle sağlanacaktır.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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Yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler için özel
programlar oluşturulacak, zor durumdaki vatandaşlara, terkedilmiş ve
kimsesiz oldukları duygusu yaşatılmayacaktır. Sosyal yardım çalışmalarını,
İşsiz, fakir, düşkün, hasta ve engellileri gözeten, onların insan onuruna
yakışacak şekilde yaşamaları sağlanacak şekilde yapmak esastır.
Sosyal doku çalışması yaparak Yüreğir’de yaşan bütün ihtiyaç
sahiplerini tespit etmek ve sosyal yardım yapan kamu kurum ve
kuruluşlarıyla iş birliği içinde, bütünleşik sosyal yardım yaparak, yoksulluğu
kader olmaktan çıkarmak, en temel amaçlarımızdandır.
STRATEJİLER:
 Adil, Eşit Ve Bütünleşik Sosyal Yardımlar,
 İnsan Onuruna Yakışır Şekilde Sosyal Yardımlar,
 Engelsiz Yüreğir
 Eğitime Destek

HEDEF 2
H2.1

Yüreğir İlçesinin ve Belediye Hizmetlerinin Kamuoyuna Duyurulması
ve Bilgilendirilmesi

H2.2

İhtiyaç Sahibi
Karşılanması

Öğrencilerin

Barınma ve

Eğitim

İhtiyaçlarının

H2.3 İlçemizde Spor Yapmayı Bir Yaşam Biçimi Algısı Haline Getirmek
H2.4

Engelli Vatandaşlarımızın Yaşamlarındaki Engelleri Kaldırarak Engelsiz
Yüreğir’e Dönüştürmek

H2.5

İhtiyaç Sahibi Yoksul, Muhtaç ve Kimsesizlerin Sosyal İhtiyaçlarını
Karşılayarak Yaşam Kalitesini Yükseltmek

H2.6

İlçemizde Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Bir Şekilde Yürüterek,
Sosyal Yaşamın Gelişmesini Sağlamak.

H2.7 Dezavantajlı Gruplara Meslek Edindirme Faaliyetlerinde Bulunmak
H2.8

Sosyal Refahın ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi İçin Yoksul, Muhtaç
ve Kimsesizlerin Yaşam Kalitesini Yükseltmek
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Stratejik Amaç 3: Yaşanabilir, Yeşil Bir Çevre Oluşturmak Ve
Sürdürülmesini Sağlayarak Çevre Sağlığı Ve Çevre Bilincini Artırmak
Çevrenin bilgi, sevgi ve sorumluluk duygusu ile korunması gereğine
inanmaktayız. Çevre yaşanmaz hale geldikten sonra çevre bilincinden söz
etmenin çok anlamlı olmadığı açıktır. Bunun için küçük yaşlardan itibaren
vatandaşlara çevre bilinci kazandırmak ve yaygınlaştırmak öncelikli
görevlerimizdendir.
STRATEJİLER:
 Çevreci Belediyecilik
 Yeşil Yüreğir
 Temiz, Yaşanılır Kent
HEDEF 3
H3.1 Kent İçi Yeşil Alanları Arttırmak
H3.2

Yeni Genişleyen Sorumluluk Alanlarımızla Birlikte Parklar, Oyun
alanları, Yürüyüş ve Spor Alanları Yapmak

H3.3

Halkımızın Sağlıklı Bir Çevrede Yaşaması İçin Temizlik Hizmetlerinin
Düzenli ve Etkin Yapmak

H3.4

Çevre sağlığı için denetimler yapmak, çevre sağlığında bilinç seviyesini
yükseltmek

Stratejik Amaç 4: Düzenli, Sürdürülebilir, Planlı Bir Modern
Kentleşmeyi Sağlamak
Kentleşmeye en büyük engel göçtür. Yüreğir’de birçok sorunun
kaynağında bulunan göç kent planlaması, Yerinde Kentsel Dönüşüm ile
sağlıklı, kalıcı ve sosyal adalet duygusuyla çözülmelidir.
Kentsel dönüşümü sadece binaların yenilenmesi olarak değil, yaşam
alanları şeklinde yapacağız.
Kurulu şehir bölgesinde imar tadilatı yapıp yoğunluğu artırmak
yerine, gecekondu bölgelerinde imar ıslah planları gerçekleştirilecek,
mücavir alanlardaki planlamanın sürat kazanması sağlanacaktır.
Sağlıksız ve çirkin şehirleşmenin önüne geçilecek, yaşanabilir
mekanlar yapılacaktır. Gecekondu bölgelerinde yaşayanlara yönelik sosyal
konutlar üretilecektir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mersin-
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Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 16.09.2013
tarihinde bakanlık makamının 14398 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli
1/100.000 Çevre Düzeni Planıyla bölgemizin ihtiyaçları, imar planlarında
Yüreğir’i yaşanabilir, sağlıklı, çevre güzelliği taşıyan kent olması sağlayacak
şekilde belirlenecektir.
Yüreğir’in doğal ve tarihi dokusunu bozan yapılaşmanın önüne
geçilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.






STRATEJİLER
Planlı Şehir,
Yerinde Kentsel Dönüşümü Sosyal Hayatın Bir Parçası Haline
Dönüştürmek
Kent Estetiği Sağlamak
Çarpık Kentleşmeyle Etkin Mücadele
HEDEF 4

H4.1 İmar planları yapmak
H4.2 Yerinde Yeniden Kentsel Dönüşümü Hayata Geçirmek
H4.3 Çarpık Kentleşme İle Mücadele Etmek
H4.4 Numarataj Çalışmalarını Tamamlamak
H4.5 Sorumluluk Alanlarımız İçerisinde Yol ve Kaldırım Çalışmaları Yapmak
H4.6 Kent Estetiğini Sağlamak
Stratejik Amaç 5: Güvenli Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak
Vatandaşların dinlenmesi, spor ve gösteri yapabilmesi için
meydanların düzenlenmesi yapılacaktır.
Fuarlar ve festivaller ile desteklenecektir.
Mahalle Konakları Projesi
Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde mahalle konaklar,
yapmayı hedefliyoruz. Kültür evlerimizden küçük olması planlanan bu
konaklarımızda muhtarlık yeri yoksa muhtarlık odası, veterinerlik ve sağlık
hizmetlerinin alınabileceği birimler, bilgisayar ve okuma salonları ve
kütüphanesinin de olacağı halkın belediyeyle iç içe olabileceği hizmet
birimleri olacak.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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Kentsel Dönüşüm
Kışla mahallesinde yapımına başlanan kentsel dönüşüm
çalışmalarımız Başak, Karacaoğlan, Cumhuriyet mahallelerinde ve Sanayi
çarşısında devam edecek. Ev, işyerleri, ofis, finans merkezi, yeşil alan,
otopark ve sosyal tesislerin yer aldığı kentsel dönüşümler hayata
geçirilecektir.
Sosyal Konut Projesi
İlçemizde yaşayan gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza yönelik
yapacağımız bu konutlar Yüreğir ilçesinin çehresini değiştirecek 2+1, 1+1
standartlarda konutlardan oluşacaktır. Bu proje Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKi ile işbirliği halinde
yürütülecektir.
Modern Kapalı Semt Pazarları
Yüreğir ilçemizin tamamına hizmet edecek merkezi noktalarda
modern kapalı semt pazarları yapılması planlanmaktadır. Yollarda kurulu
pazarların, tezgahların kaldırılarak modern olarak hayata geçireceğimiz
kapalı semt pazarlarına taşınmasını hedeflemekteyiz. Bu pazar alanları
kadınların evde el emeği göz nuru işlerini ve mantısını yapıp pazarladığı,
aynı zamanda gençlerin spor yapabildikleri, STK’ların kermes, toplantı
düzenleyebilecekleri, kurban bayramlarında kesim yerleri olarak
kullanabilecekleri çok amaçlı alanlar olacaktır.
Taziye Evleri
Yüreğir halkının sadece sevincine değil acısına da ortak olduk. Bu
amaçla şimdiye kadar bölgemizdeki farklı kültürlere hitap eden 11’ini hayata
geçirdiğimiz taziye evlerimizin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sayısını
arttırmayı planlıyoruz. 3-4 adeti beldeden mahalleye dönüşen
bölgelerimizden olup diğerlerini merkezi yerlerde yapacağız. Yer tespit
çalışmaları devam etmektedir.
STRATEJİLER
 Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak
 Güvenli Kent, Yüreğir
HEDEF 5
İlçemizin Düzeni ve Esenliği İçin Etkin Denetimler Yapmak (Halkımızın
H5.1 Güvenli ve Yaşanabilir Bir Çevrede Yaşamaları İçin Gerekli Denetimleri
Yapmak)
H5.2 Kent Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Zabıta Hizmetlerini Sunmak
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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H5.3

Doğal Afet, Arama Kurtarma İlk Yardım Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde
Sağlamak

H5.4

Dezavantajlı Gruplar ve İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Donatı Alanları ve
Yaşam Alanları Oluşturmak

Stratejik Amaç 6: Tarihi Ve Kültürel Değerleri Gün Yüzüne
Çıkartmak Ve Cazibe Merkezi Haline Getirmek






STRATEJİLER
Tüm Paydaşlarımızla İşbirliği (Proje Ortaklığı) Yapmak
Ölümsüzlük Şehri Misis’in Ulusal Ve Uluslararası Tanınırlığını
Arttırmak
Misis’i Kültür Turizmine Kazandırmak
Çalıştay Ve Festivallerle Tanıtımını Yapmak

HEDEF 6
H6.1

Sahip Olduğumuz Tarihi Değerlerimizi Gün Yüzüne Çıkarmak,
Korumak ve Turizme Kazandırmak

H6.2 Misis Antik Kentini Turizm Merkezi Haline Getirmek
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KURUMSAL YAPI

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 43

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

BELEDİYE MECLİSİ
Belediye Başkanı, 22 Adalet ve Kalkınma Partisi, 9 Milliyetçi Hareket Partisi,
6 Cumhuriyet Halk Partisi toplam 37 üyeden oluşmaktadır.
BELEDİYE ENCÜMENİ
1 Başkan, 3 Meclis Üyesi ve 3 ilgili müdür olmak üzere toplam 7 üyeden
oluşmaktadır.

ENCÜMEN BAŞKANI
ENCÜMEN ÜYELERİ
Meclis Üyesi

Mali Hizmetler Müdürü

Meclis Üyesi

Yazı İşleri Müdürü

Meclis Üyesi

İmar ve Şehircilik Müdürü

İHTİSAS KOMİSYONU
İhtisas Komisyonları olarak toplam 15 adet komisyon oluşturulmuş
olup, her bir komisyonda 1 komisyon başkanı ve 4 komisyon üyesi
bulunmaktadır.
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Tablo 3.Belediye Komisyonları
NO

İHTİSAS KOMİSYONLARI

ÜYE SAYISI

1

Bayındırlık ve İmar Komisyonu

5

2

Plan Bütçe Komisyonu

5

3

Kanunlar Komisyonu

5

4

Çevre ve Sağlık Komisyonu

5

5

Eğitim Kültür Spor Komisyonu

5

6

Kentsel Dönüşüm Komisyonu

5

7

Tarife Komisyonu

5

8

Halkla İlişkiler Komisyonu

5

9

Ulaşım Komisyonu

5

10

İnsan Hakları Komisyonu

5

11

Mesken ve Gecekondu Komisyonu

5

12

Altyapı Hizmetleri Komisyonu

5

13

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu

5

14

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu

5

15

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

5
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I.D.Kaynaklar
I.D.1.Fiziki Kaynaklar:

6
7

Cenaze Aracı

8

Motorsiklet

Zabıta Müd.

Toplam

1

Asfalt Bakım Aracı
Seyyar Tamir Bakım Aracı

Basın Yay.Halk.
İlş.Müd.

Kamyonet

5

Tesisler Müd.

4

2

Mak.İkm. Müd.

3

14

Sosyal Hiz.

Minibüs

Temizlik İşl. Müd.

3

1

Dest.Hiz. Müd.

Otobüs

İmar ve Şeh.
Müd.
Park ve Bah.
Müd.

11

Binak Araçlar

2

Mali Hiz. Müd.

2

1

Fen İşleri Müd.

ARAÇ CİNSİ

Özel Kalem

S.N.

Kül.ve Sosy.İşl.
Müd.

Tablo 4.Belediye Araç Listesi

1

1

1

1

34

3
2

1
7

1

7

3

1

3

2

6

8

5

12
1

2

36
2

1
4
1

3

1
4

8

10

22

9

Hidrolik Platformlu Araç

10

Damperli Kamyon

13

1
2

7

22

1

11

Arazöz

3

2

3

8

12

Çekici

2

2

13

2

2

14

Çekici Dorsesi
Çöp Konteynır Yıkama
Aracı

1

1

15

Hidr.Sıkış.Çöp Topl.Aracı

57

57

16

5

5

17

Vakumlu Yol Süpürge Aracı
Vakumlu Mini Süpürge
Aracı

18

Vidanjör

1

1

19

Traktör

1

1

7

20

Asfalt Finişeri

1

1

21

Asfalt Kazıma Makinası

1

1

22

Greyder

2

2

23

Asfalt Satıh Kaplama Aracı

2

2

24

Yama Silindiri

2

2

25

Vibrasyonlu Asfalt Silindiri

1

26

Kazıcı Yükleyici

4

27

Lastik Tekerlekli Yükleyici

2

2

28

Paletli Ekskavatör

2

2

29

Paletli Yükleyici

1

30

Mini Yükleyici

1

31

Toprak Silindir

2

2

5

2

1
1

2

7

1
1

2
2

GENEL TOPLAM
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I.D.2.Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar
Teknolojiden yararlanma oranı arttıkça, bu oran memnuniyet
düzeyini arttırmakta, kurumsal kapasiteyi yükseltmekte, gereksiz iş gücü ve
maliyetten kurtarmaktadır.
Teknolojilerini geliştiren kurumlar, hedeflenen vizyona ulaşmada,
stratejik planda belirledikleri faaliyet ve projelerin hayata geçirilerek
vatandaşa hizmet olarak dönmesinde çok önemli adımlar atmışlardır.
Belediyemiz bilgi ve teknolojik kaynaklarımızla halkımızın talep ve
ihtiyaçları karşılanmakta her türlü faaliyet ve proje bilgileri şeffaf bir
yönetimin gereği olarak vatandaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Belediyemiz bünyesinde network ağı ortamında çalışan bilgisayarlar
kullanılmaktadır. Mevcut altyapı durum itibari ile belediye merkezimiz ve
tüm dış birimlerimiz güvenli bir bilgisayar ağ alt yapısı içerisinde
çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde kullanılan Belediye
otomasyon programına tüm birimler iç ağdan (network) ve dış ağdan
(Wireless-Radiolink, VPN gibi güvenli yollarla) bağlanmakta ve tüm kurum
işlemleri ve işleri bu merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde bulunan sunucular Sistem Odasında iki
adet sunucu kabini içerisinde barındırılmaktadır. Merkez idari binamızın
internet altyapı 100 Mbit Metro Ethernet ile sağlanmaktadır. Kurumumuzda
toplam 7 adet fiziksel sunucu bulunmaktadır. 2 adet veritabanı ,2 adet DNS
ve DHCP,1 adet Exchange Server,2 adet web sunucu, print server hizmetleri,
1 adet SQL Server, 1 adet MYSQL server, 1 adet Oracle, 2 adet uygulama
sunucu olmak üzere toplam 7 adet sunucu bulunmaktadır.
Kurumumuzun güvenliği Firewall (Güvenlik Duvarı) ile sağlanmakta
olup Log cihazı ile olumlu, olumsuz tüm ihlaller ve güvenlik önlemleri kayıt
altına alınmaktadır. Anti virüs programları ile bu güvenlik
desteklenmektedir. İnternet filtresi kullanılarak kısıtlamalar yapılmakta olup
personelin internete güvenle girmeleri sağlanmıştır.
6 adet Sanallaştırma ve NAS yedekleme çözümleri kullanılmaktadır.
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PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) kullanılmaktadır. İç ve dış
birimlerimizde bulunan PDKS Proximity cihazları (Parmak İzi-Kartlı Sistem)
vasıtasıyla personellerin giriş-çıkış, izin ve maaş puantajları takip
edilmektedir. Kurumumuzda FTP, Server ve VPN kullanılmaktadır. Araç takip
sistemi kontrolleri ve takibi bilgi işlem bünyesinde takip edilmektedir.
Belediye Otomasyon Programımız tek sicil (ortak sicil) mantığı ile
çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller, belediye temel program
alt yapısında kullanılmaktadır.
Kurumumuzda e-belediyecilik hizmeti de kullanılmaktadır. EBelediyecilik yazılımı web tabanlı çalışan Java dili ile yazılmış bir
belediye otomasyonudur. Bu sayede bilgiye her an her yerden
ulaşılabilmektedir. Modül entegrasyonu sayesinde online bilgi transferi,
ortak veritabanı, kullanıcı yetkilendirmesi gibi çeşitli avantajlar ve
beraberinde
vatandaşların
da belediye ye
gelmeden
internet
aracılığıyla bilgi edinme, borç sorgulama, etkinlik ve duyurulara
ulaşabilmesi sağlanmıştır. SSL sertifikası güvencesiyle tahsilat
yapılabilmektedir.
Belediye binamızda toplam 30 adet olmak üzere ve dış
birimlerimizde güvenlik kamerası kullanılmaktadır.
Gezici vezne aracımız ile tahsilat yapılmakta olup araç takibi güvenli
bir şekilde online yapılmaktadır.
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I.D.3.İnsan Kaynakları
Tablo 5. Belediye Kadro Dağılımı
PERSONELİN İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI
Memur

221

İşçi

90

Geçici İşçi

34

MEMUR KADROLARININ SINIF OLARAK DAĞILIMI
İdari

144

Teknik

71

Sağlık

5

Yardımcı Hizmet

1

TOPLAM

221

MEMUR PERSONELİN YAŞ ARALIĞI
Yaş Aralığı

Memur Personel

21-30

2

31-40

44

41-50

56

50 +

60

Toplam

162
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YÜREĞİR BELEDİYESİ PERSONELİNİN ÖĞRENİM DURUMLARINA
GÖRE SINIFLANDIRILMASI
ÖĞRENİM
DURUMU

MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

İlkokul

4

38

42

Ortaokul

12

15

27

Lise

72

54

126

Ön Lisans
Y.O.
Lisans

20

6

3

30

46

6

6

58

Fakülte
Y.Lisans

7

1

Toplam

162

120

8
9

291

I.E.Belediyenin Sunduğu Hizmetler:
Belediyemizin Sunduğu Hizmetler; İmar, alt yapı, çevre ve sağlık,
temizlik, zabıta, park ve bahçeler, kültür ve sosyal hizmet, nikah hizmeti,
özel kalem, basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri, insan kaynakları ve
eğitim, mali yönetim, ruhsat ve deneti, bilgi işlem, destek, sosyal medya
hizmetleri başlıkları altında toplanabilir.
İmar Hizmetleri; Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde kalan
alanlarda Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması,
Gerekli görülen alanlarda, başkanlık veya ilgililerin teklifleri doğrultusunda
imar planı değişikliklerinin yapılması ve meclise gönderilmesi, İnşaat ruhsatı
almak isteyenlerin tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu,
istikamet krokisini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı
mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak
betonarme projelerini, zemin etüt raporlarını incelemek, İmar planında yol,
yeşil alan, park gibi kamuya ayrılan alanların hizmete açılabilmesi için 2942
Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması,
numarataj çalışmaları yapmak, kurumlar ve kişiler tarafından talep edilen
adres tespit ve değişikliklerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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Alt Yapı; Belediyemiz sorumluluğunda ki meydan, bulvar, cadde ve
yolların yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılması, belediye sınırları
içerisindeki yeni yapılan yolların asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfaltların
onarılması, Yolların stabilize, molaz, temel malzeme, Kilitli parke taşı,
muhtelif mahallelerde yol yaması ile kaplanması yeni yolların ve çıkmaz
sokakların açılması, genişletilmesi gereken yolların genişletilmesi ve
tesviyelerinin yapılması, mevcut yolların imar planına uygun hale
getirilmesi, ilçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına
zarar vermeyecek şekilde ıslah edilmesi.
Park ve Bahçeler; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün üretim
çalışmaları ve dışarıdan temin ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını
arttırmak, vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı, çocuklar için oyun
alanları oluşturmak, engellilere yönelik park ve yeşil alan yapımı,
belediyemiz sınırları içerisinde bulunan çocuk ve dinlenme parkları ile bütün
yeşil alanların ve spor tesislerinin çim biçme, budama, ilaçlama, sulama vs.
bahçıvanlık hizmetleri ile diğer bakım, onarım ve yapım hizmetlerini
yapmaktır.
Temizlik Hizmetleri; İlçemiz sınırları içerisinde katı atık, evsel atık,
tıbbi atık, ambalaj ve ambalaj atıkları ile molozları toplamak, Yüreğir İlçesi
genelinde bulunan mahalle ve sokakların günlük olarak temizliğini yapmak,
pazar yerlerinin düzenli olarak temizlenmesi, yıkanması ve konteynırları
yıkamak ile ibadethane gibi sosyal nitelikteki binaları temizlemek,
Kültür ve Sosyal Hizmetler; Konferans, panel, halk konserleri vb.
kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, AB ve diğer ulusal ve uluslararası
fon ve hibelerden yararlanmaya yönelik projeler hazırlanmasını koordine
etmek, bunun için belediye bünyesinde ihtiyaç duyulabilecek proje ekipleri
oluşturmak ve bu ekiplerle dış mali kaynak sağlayacak projeler üretilmesini
sağlamak.
Kültür evleri ile vatandaşlara mesleki beceri kazandırmak, yaşlılar, özürlüler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak,
yardıma muhtaç insanlarımıza gıda vb. yardımında bulunmak, ilçemizdeki
amatör kulüplere malzeme yardımında bulunmak, belediye sınırlarımız
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içinde futbol, basketbol sahaları, tenis kortları ve fitness alanları
oluşturmak.
Nikah Hizmeti; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kültür
Merkezimiz ana binası içerisinde modern bir biçimde yeni dizayn edilen
nikah salonumuzla evlenmek için başvuran vatandaşlarımıza nikah hizmeti
vermek.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri; Belediyemizin tüm
faaliyetlerinin halka ulaşmasında gerekli yayın, broşür, afiş, tanıtım filmi vb.
çalışmalar hazırlamak, günlük gazete ve dergilerde çıkan basın haberlerini
takip etmek, arşivlemek, belediyemize ait sitemizde yayınlamaya hazır hale
getirmek, belediyemiz faaliyetleriyle ilgili basın bültenleri hazırlamak ve
bunları basın kuruluşları ile resmi sitemizde yayınlamak, belediyemizle ilgili
olarak çıkan olumlu veya olumsuz haberleri başkanlık makamına iletmek,
beyaz masa birimiyle vatandaşlarımızdan gelen dilek, istek, öneri ve
şikayetleri değerlendirip en kısa sürede çözümleyerek vatandaşa bilgi
vermek.
Özel Kalem Hizmetleri;
Belediyede hizmet veren tüm
müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlükler ile başkanlık makamı
arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek yapılacak toplantı gün ve
saatlerini ilgili birimlere bildirmek, Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet,
karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli
kurtuluş günleri gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her
türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, belediye'yi ve belediye
başkanı'nı yurt içi veya yurt dışında ziyarete gelen temsilcilerin ve tüzel
kişilerin ağırlanması ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak, Başkanlığın yurt
dışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerinin organize etmek,
Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dış ülkelere
yapılan gezilerin organize etmek.
İnsan Kaynakları Hizmetleri; Personelin kurum içi görevlendirme,
kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici
görevlendirme işlemlerinin yapılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması,
memur statüsündeki personelin derece, terfi ve kademe ilerlemesi işlemleri,
personelin izin işlemlerinin yapılması, personelin hizmet, borçlanma ve
intibak işlemlerinin yapılması, emeklilik şartlarını tamamlayan işçi
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personelin ve emekliye ayrılmak isteyen memur personelin emeklilik
işlemlerinin yapılması.
Mali Yönetim Hizmetleri; Gelirlerin tahakkuk ve tahsil , haciz ve icra
, gider belgelerinin kontrolü, ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi,
muhasebe işlem fişlerinin düzenlenmesi, giderlerin hak sahiplerine
ödenmesi, avans ve kredilerin ödenmesi ve takibi işlemleri, dönembaşı ve
sonu kayıtları ile ay sonu kayıtlarının yapılması, Gelir ve giderlerin, banka
kayıtlarının takibi ve muhasebeleştirilmesi, yönetim dönemi hesabı ve kesin
hesabın hazırlanması, aylık beyannamelerin hazırlanması ile borç ve
alacakların takibi, tahsili ve ödenmesi, terkin, ret ve iade işlemlerinin
yapılması, belediye bütçesinin oluşturulması, ödeneklerin takibi ve aktarma
işlemleri ile ön mali kontrol işlemleri, stratejik amaç , hedef ve politikalarını
belirlemek amacıyla 5 yıllık stratejik planın hazırlanması, kısa vadede
performans hedeflerini ve faaliyetlerini belirlemek amacıyla performans
programının hazırlanması, idare faaliyet raporunun hazırlanması.
Ruhsat ve Denetim Hizmetleri; İlçemiz mücavir alan sınırları
içerisinde bulunan yetkili olduğumuz alanlar içerisindeki sıhhî işyerlerini,
gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve tatil
günleri çalışma ruhsatlarını vermek.
Bilgi İşlem Hizmetleri; Kurum içi yazılım, donanım ve otomasyon
ihtiyaçları analiz edilerek yetersiz görülen alanların mevcut kaynaklarla yada
satınalarak temin edilmesi, kurum içi yazılımların gelişen teknolojiye ve yeni
ihtiyaçlara göre güncellenmesini sağlamak, bilgisayar ve yazıcıların bakım ve
tamirlerini yapmak veya yaptırmak.
Destek Hizmetleri; Belediye merkez ve hizmet binalarında bulunan
tüm teknik teçhizatın kurulum bakım ve onarımını yapmak ve/veya
yaptırmak, Hizmet ünitelerinin ihtiyacı olan demirbaş, mobilya alımları,
makine-teçhizat ile ilgili malzemelerin yasal mevzuat hükümleri
çerçevesinde alımının gerçekleştirilmesi,
Çevre Sağlığı Hizmetleri; Gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine
her aşamasını denetlemek, ruhsatlandırılmasında bulunmak, kaçak hayvan
kesimlerini önlemek için yetkili mercii olan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Kontrol Müdürlüğüne yardımcı olmak, kurban
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bayramında kurbanlık satış yerlerini ve kesim yerlerini oluşturarak
vatandaşların sağlıklı ortamda kesim yapmasını sağlamak, evcil hayvanların
kayıt altına alınması hizmetlerini yapmak, belediye bünyesinde çalışan
personelin muayene ve sevk işlemlerini yürütmek, cenaze işlerinde; defin
işlemleri, ölüm raporları ve mernis ölüm tutanakları hazırlamak.
Zabıta Hizmetleri; İlçe sınırları içerisinde gözetim ve koordinasyonu
sağlamak, zabıta personelini eğitmek, zabıta destek hizmetleri, belediye
suçlarının işlenmesini önleyici tedbir almak ve kanunda belirlenmiş olan
görevleri takip etmek, pazar yerleri, kasapları, fırınları vb. yerleri kontrol
ederek denetlemektir.
Sosyal Medya Hizmetleri; Sosyal medya aracılığı ile (Gazete,
Facebook, Twitter, İnstagram, youtube v.b.) belediyemiz faaliyetlerinin hızlı
ve zamanında takipçilerine sunulması.
I.F.BIRIMLERE AIT GÖREVLER
I.F.1 .İç Denetim
İç denetçinin görevleri
5018 Sayılı Kanunun, Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim
programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler
tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a)
Nesnel risk analizlerine dayanarak Belediyenin yönetim ve
kontrol yapılarını değerlendirmek,
b)
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması
bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c)

Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

d)
İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve
tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara,
stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve
değerlendirmek,
e)
Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini
yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
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f) Denetim sonuçları çerçevesinde
önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,

iyileştirmelere

yönelik

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma
açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında Başkanlık Makamına
bildirmek,
h)
denetlemek,

Belediye

tarafından

üretilen

bilgilerin

doğruluğunu

i) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans
göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans
göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,
j) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye
bildirmek,
k) Belediye Başkanı'nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
I.F.2 Özel Kalem Müdürlüğü
a)
Yalnızca Belediye Başkanı'nın kullanabileceği; bütçedeki
temsil tören ve ağırlama giderleri faslından, harcama yetkilisi sıfatı ile
gerekli prosedürü izleyerek istenen satın almaları yasalara uygun olarak
yerine getirmek,
b)
Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan
yazışmalarını yürütmek,
c)
Belediye Başkanı'na ve müdürlüğe gelen-giden evrakın giriş,
çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi,
dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,
d)
Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama,
uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve diğer
önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören
işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na
bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin
etmek,
e)
Yurtiçi ve yurtdışından Belediye Başkanı'nı ziyarete gelen
konukların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek,
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f)
Belediyeyi ziyaret edecek yabancı heyetlerin karşılanması,
konaklaması ve ziyaret programlarını hazırlamak; bu programları ilgili
müdürlüklere ve karşı tarafa zamanında bildirmek,
g)
Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı'nın
görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,
h)
Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla
ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen
randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin
etmek,
i)
Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını
ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
j)
Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip
ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
k)
Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programlarını
hazırlayarak takip etmek.

I.F.3 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
a)
Çalışan personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve
personelin özlük hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
b)
Belediyede görevli memurlardan hususi pasaport almaya
hak kazanan ve almak için talepte bulunan personelin iş ve işlemlerini
yürütmek,
c)
Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
çalışmalarını yürütmek,
d)
Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik, yönerge ve
düzenlemeler ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,
e)
22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi gazetede
yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli îdare Birlikleri Norm
Kadro îlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik' gereğince dolu/boş memur
kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerini
yaparak cetvellerini düzenlemek ve Belediye Meclisine sunmak,
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f)
Memur ve işçi personelin değişen mevzuat hükümleri
karşısında uyum ve bilgilenmesi amacıyla personelin eğitimini sağlamak; bu
amaçla hizmet içi eğitimler yapmak veya yaptırmak,
g)
Yüreğir Belediyesinde çalışan memur ve işçi personelin
kişisel gelişimini sağlayacak eğitimler yapmak veya yaptırmak,
h)
Belediye hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini
sağlamak amacıyla işçi ve memur personele yönelik eğitimler yapmak veya
yaptırmak,
i) Belediyeye yönelik yapılacak eğitim seminerleri, toplantılar,
kongreler, fuarlar vb. faaliyetler ile ilgili olarak Müdürlükleri bilgilendirmek,
bu faaliyetlere katılım amacıyla personel görevlendirmesi için gereken
işlemleri yapmak,
j)
Personel alımı, çalıştırılması ve gelişimine ilişkin gerekli
çalışmaları yaparak Başkanlığı bilgilendirmek.
k)
Personelin Devam Kontrol iş ve İşlemlerini Yürütmek.
l)
Personellerin SGK ile ilgili İş ve işlemlerini yürütmek,
m) Personellerin müdürlükler adına maaş, ücret, tazminat,
sosyal haklar vb. tüm tahakkuk işlemlerini yürütmek
n)
Personellerin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
işlerini yürütmek.
I.F.4 Teftiş Kurulu Müdürlüğü
a)
Belediye Teşkilatı ve bağlı Kuruluşları ile , Belediye
Başkanlığının Yönetimi ve Denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile
her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleri ile ilgili olarak teftiş , denetim,
inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek.
b)
Disiplin Kurullarının Sekretarya görevini yürütmek.
I.F.5 Hukuk İşleri Müdürlüğü
a)
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi,Belediye Encümeni,
Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen
konularda Hukuki görüş bildirmek,
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b)
Belediye lehine ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve
açılacak davalar ile icra dairelerindeki iş ve işlemlerini izlemek ve
sonuçlandırmak.
c)
İcra Hâkimliklerinde görülen işleri takip etmek, davaya esas
olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.)
izleyerek sonuçlandırmak,
d)
Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh
ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi işlerini,
takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçluların taksitle ödeme isteminin
kabul edilmesi işlerini yürütmek,
e)
Yüreğir Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen
ihtarnameler ile ilgili görüş belirtmek,
f)
Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya
getirilmemesine ilişkin işlemlere esas olmak üzere Yüreğir Belediyesince
keşide edilecek ihtarnameleri yerine getirmek,
g)
Belediye Müdürlüklerine, yürüttüğü hizmetler ile ilgili olarak
yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması ya da
düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılamaz olması durumlarında
hukuki görüş belirtmek.
h)
Yasalarda yapılan değişiklikleri ilgili müdürlüklere bildirmek.
I.F.6 Mali Hizmetler Müdürlüğü
a) İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
b)
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini
stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve
idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek,
c)
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları
çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet
gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak,
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d)
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin
verileri toplamak ve değerlendirmek; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri
hazırlamak,
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek;
gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
f)
5018 sayılı Kanun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği hükümleri uyarınca muhasebe hizmetlerini yürütmek,
g)
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet
raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu "Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" e göre hazırlamak,
h)
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
i)
İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine
etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme
raporunu hazırlamak,
j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve
işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
k) Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda
üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve
danışmanlık yapmak,
l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri
yapmak,
o)
Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları
kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa
çağırılması (tebligat) gibi konularında gereken sekreterya görevini
yürütmek,
p)
Belediye Meclisi tarafından satışı kararlaştırılan belediye
mülklerinin 2886 sayılı Yasaya uygun olarak satış işlemlerinin yürütülmesini
sağlamak,
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q)
Belediye Meclisi ve Encümeni'nin kararları doğrultusunda
Belediye mülklerinin kiralama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
r)

Kiraya verilen işyerlerinin kira mukavelelerini yapmak,

s)
Kira ödemelerinin takip edilerek aksaksız tahsilini ve aksama
durumunda yasal yollara başvurulmasını sağlamak,
t)
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre; Gayrimenkul satışı
ve kiralanması dışındaki satış işlemlerini yürütmek.
u)
Stratejik plan ve Performans programında belirtilen
performans kriterleri doğrultusunda izleme sistemini oluşturmak ve
değerlendirme raporlarını düzenlemek,
I.F.7 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
a)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda
belediyemiz hizmet
alanlarında bulunan meydan, cadde, sokak, park,
yeşil alan vb. yerlerde kullanılacak olan bank,kameriye, çocuk oyun
grupları ve diğer kent mobilyalarının üretiminin standartlara uygun
şekilde yapılarak veya yaptırılarak ilgili müdürlüğe zimmet karşılığı teslim
edilmesi,
b)
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda
belediyemiz hizmet alanlarında kullanılacak çöp kovası, konteynır vb.
malzemelerin üretiminin
standartlara uygun şekilde yapılarak veya yaptırılarak ilgili müdürlüğe
zimmet karşılığı teslim edilmesi,
c)
Belediyenin müdürlükleri tarafından kullanılan ve tamir,
bakım ve onarımı talep edilen makine, teçhizat ve demirbaşın bakım ve
onarımlarının yapılarak veya yaptırılarak ilgili birime teslim edilmesi,
d)
İlgili Müdürlüklerce sahada yapılan inşa çalışmalarında
kullanılmak üzere imalatı
talep edilen demir doğrama ve ahşap doğrama işlerinin zamanında ve
ölçüsünde imal edilerek gerektiğinde ve talep edildiğinde montajının
yapılarak veya yaptırılarak ilgili birime teslim edilmesi,,
e)
Belediye envanterinde kayıtlı bulunan taşıt ve iş
makinelerinin periyodik bakımlarının, madeni yağ değişimlerinin, antifriz
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ve motor suyu takviye ve bakımlarının yapılarak bu
işlemlerin belediyede kullanılan “Belediye Yönetim Bilgi Sistemi”nde
kayıt altında tutulması,
f)
Belediye envanterinde kayıtlı bulunan taşıt ve iş
makinelerinin yedek parça değişimlerini ve
tamiratlarını yaparak bu işlemleri yine belediyede kullanılan “Belediye
Yönetim Bilgi Sistemi”nde kayıt altında tutulması,
g)
İlgili Müdürlüklerce imal edilmesi veya tamiratının
yapılması talep edilen bariyer,
bayrak direği, yön levhası, trafik levhası gibi malzemelerin imalat veya
tamiratlarının yapılarak ilgili birime zimmetle teslim edilmesi,
h)
Belediyenin araç parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin
trafik şube müdürlüğü ve diğer kurum ve odalarda tescil, trafikten
çekme, hurdaya ayırma vb. işlemlerinin yapılması,
i)
Belediyenin araç parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin
fenni muayene ve egzoz emisyon ölçüm ve muayenelerinin zamanında
yapılmasının sağlanması, muayene tarihlerinin kayıt altına alınması,
j)
Belediyenin araç parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin
zorunlu trafik sigortaları ve koltuk sigortalarının zamanında yaptırılması
hususunda tüm tedbirlerin alınması, sigorta poliçelerinin belediyede
kullanılan “Belediye Yönetim Bilgi Sistemi”nde kayıt altında tutulması,
k)
Belediye kademesinde tamir, bakım ve onarımı teknik,
teknolojik veya ekipman eksikliği nedenleri ile mümkün olmayan araç,
iş makinesi, makine, teçhizat vb. malzemenin tamir, bakım ve onarımı
hususunda hizmet alımı yapılması, alınan hizmetlerin kayıt altına alınması,
l)
Belediyenin araç parkında
bulunan
taşıt
ve
iş
makinelerinin her biri için belediyedekullanılan “Belediye Yönetim Bilgi
Sistemi”nde kart açılması ve iş bu yönetmelikte sayılan ve sayılmayan
yapılan tüm iş ve işlemlerin kayıt altına alınması,
m) Belediyenin araç parkında bulunan taşıt ve iş makinelerinin
mesai bitiminde şoför ve operatörlerce gerekli temizlik ve bakımlarının
yapılmasını, mesai başlangıcında sevki esnasında ise günlük periyodik
bakımlarının şoför ve operatörlerince yapılmasının sağlanması,
n)
Müdürlük bünyesindeki imalat atölyelerinde imal edilen
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her türlü mal, malzeme ile ilgili olarak maliyet bedellerinin tespit
edilmesi ve stok kayıtlarının hammadde ve mamul mal düzeyinde
tutulması,
o)
Müdürlük bünyesinde bulunan belediye depolarının
periyodik ve yılsonu sayım
dökümlerinin yapılması, depolarda bulunan mal ve malzemeler ile ilgili
olarak stok kayıtlarının tutulması, müdürlüklerden gelen talep fişleri
doğrultusunda depo çıkışlarının yapılması, zimmet karşılığı ilgili personele
teslim edilmesi, depolama ve stok iş ve işlemleri ile ilgili olarak Taşınır
Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması,
p)
Depolarda bulunan malzemelerin yangın, sel baskını,
ıslanma, bozulma, çalınma vb.
olumsuz etkenlerden korunması için her türlü tedbirin alınması,
q)
Harcama Birimlerinin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden
aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek “taşınır konsolide
görevlisi” sıfatı ile taşınır hesap cetvellerinin hazırlanması,
r)
Belediye bünyesindeki araç ve iş makinelerine akaryakıt
deposundan operatör ve
şoförlere imzası karşılığında akaryakıt ikmali yapılması,yapılan ikmallerin
belediyenin “Belediye Yönetim Bilgi Sistemi”nde kayıt altına alınması,
s)
Müdürlük bünyesindeki atölye, depo vb. tesislerde İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Yasası ve bu yasanın ikincil mevzuatı hükümleri
uyarınca tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması,
t)
Kaza yapan araç ve iş makineleri ile ilgili olarak resmi
prosedürlerin yürütülmesinin sağlanması,
u)
Belediyenin makine parkının yetersiz olması ve diğer
birimlerden talep gelmesi durumunda araç ve iş makinesi kiralanması
amacı ile müdürlük bütçesine konulan ödeneğin kullanılması,
v)
Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile
ilgili teknik şartnamelerin
hazırlanması ve gerçekleştirilmiş ihalelerin,şartnameler doğrultusunda
yapılmasının kontrol edilmesi,
w)
Yıl içinde Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre
hurdaya ayrılan her türlü demirbaş ve makine teçhizatın kayıtlardan
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düşürülerek ilgili mevzuat (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) dâhilinde satış
işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
x)
Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan
araçların demirbaş ve trafik
kayıtlarından düşürülerek, (237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu) ilgili kanun maddelerine uygun olarak devir ve satışlarının
yapılması,
y)
Belediyeye ait her taşıt ve her iş makinesi için dosya
sistemi oluşturulması, bu dosyalarda taşıt/iş makinesine ilişkin;
1. Tescil
2. Fenni Muayene
3. Trafik Sigortası
4. Periyodik Bakım
5. Tamir / Onarım
6. Madeni Yağ
7. Lastik
8. Akaryakıt,
9. Zimmet, görevlendirme; alt dosyaların tutulması, bu dosyalara
haftalık, aylık, yıllık periyotlar halinde taşıt/iş makinesine yukarıda tasnifi
yapılan şekilde raporlamalar yapılması,
z)
Belediyeye ait taşıt, iş makinesi, makine, teçhizatın
bakım, onarım ve tamiratı esnasında kullanıcılarının kasıt, kusur veya
ihmallerinden kaynaklanan olumsuz bir etkenin var olduğu şüphesi hasıl
olduğunda,başkanlık makamı veya başkan yardımcılığı onayı ile kurulacak
bir teknik heyete durumun tespit ettirilmesi, tespit neticesinde kasıt, kusur
veya ihmalden kaynaklı bir durumun ortaya çıkması durumunda Mali
Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak “Kamu ZararlarınınTahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre rücu
müessesinin çalıştırılması,
I.F.8 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
a)
Basın Kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini
sağlamak,
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b)
Belediye ve Yüreğir ile ilgili basında ve internet sitelerinde
çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan,
Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak ve arşivlemek,
c)
Belediye'nin çalışmalarından kamuoyunun bilgilendirilmesi
için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve
görsel basın kuruluşlarına iletmek,
d)
Belediye'nin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek,
fotoğraf ve kamerayla görüntülemek ve arşivlemek,
e)
Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili
müdürlüklerden doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,
f)

Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize

etmek,
g)
Belediye Başkanının basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek
randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde ayarlamak,
h)
Başkanın basın mensuplarıyla bir araya gelip fikir alışverişi
yapmalarını sağlayacak toplantıları organize etmek,
i)Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak ve halka
ulaştırmak,
j) Belediyenin müdürlük tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm
boyutlarıyla ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım
ve halkla ilişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak,
k) Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için
belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak,
l)
Belediye'nin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim,
broşür, afiş, bil board, davetiye, CD gibi tüm materyalleri hazırlamak,
m)Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve
çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde
organize etmek,
n) Belediye'nin, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın
haberlerini web sitesinde yayınlamak,
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o)
Şikayet hattı aracılığıyla belediyeye ulaşan şikayet, talep ve
önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili kişi yada müdürlüklere
ulaştırmak, çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
p)
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun gereklerini yerine
getirmek.
q)
Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi
hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından
yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve
şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak
sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
I.F.9 Zabıta Müdürlüğü
Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
a)
Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının
huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve
yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak,
b)
Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle
belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta
kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,
c)
Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve
yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
d)
Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan
günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,
e)
Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için
gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,
f) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin
ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,
g) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye
meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler
hakkında gerekli işlemleri yapmak. 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta
Tatili Kanununa göre işyerlerini ruhsatlandırmak, belediyeden izin almadan
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çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni
işlemleri yapmak,
h) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye
idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak, sahipleri
anlaşıldığında onlara teslim etmek, sahipleri çıkmayan eşya ve malların,
mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan
sonra bulana verilmesini sağlamak,
i) 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve
hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim
konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,
j) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin
alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek,
bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında
sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,
k) 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme
Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak
bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç
Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla
müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak,
l) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa
göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat
görevlilerine yardımcı olmak,
m) 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler
gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,
n) 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve
ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol
etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili
tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 66

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak,
kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,
o) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD,
VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele,
köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs
edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,
p) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla
yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak,
q) 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen
görevleri yerine getirmek,
r) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza
etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle
olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,
s) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin
hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,
t) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı
ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,
u)
24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
ve 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması
gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,
v) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen
işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,
w)
İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15
inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler
ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını
denetlemek,
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x) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa
atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,
y) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık
şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta
yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen
hizmetleri yapmak,
z) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük
ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden
yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından
şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda
ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve
yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin
kararı ile imha etmek,
aa) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler
dışında kurban kesilmesini önlemek,
bb) 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili
yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve
sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika,
işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili
mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine
getirmek,
cc) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek
fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun
denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide
gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,
dd) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden
belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
ee) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik
önlemlerini almak,
ff) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları
tespit etmek,
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gg) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma
hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
hh) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları
ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına
bildirmek,
I.F.10 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
a)
Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan özürlü
vatandaşların mevcut haklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla onlara
gerekli destek, bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlamak,
b)
Engelli kişilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak fiziksel
önlemlerin alınmasını sağlamak ve onlara malzeme, bakım, ulaşım gibi
yardım hizmetleri vermek,
c)
düzenlemek,

Engelli platformu oluşturmak ve aylık platform toplantılarını

d)
Yardıma muhtaç kişileri tespit ederek encümen kararı ile
gerekli yardımı (temizlik, boya-badana, sağlık hizmetleri gibi) sağlamak, bu
konuda kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak, belirtilen ihtiyaçların
sağlanması konusunda düzenli takipleri gerçekleştirmek,
e)
Sel, deprem vb doğal afetlerde acil olarak afet bölgesine
giderek oradaki vatandaşlara yardımcı olmak,
f)Belediye tarafından eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek
tüm sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili işbirliklerini düzenlemek, belediye ile
tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında yapılacak protokolleri
düzenlenmek,
g)Yüreğir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan
öğrencilere eğitim desteği sağlamak, eğitimlerinde kullanmaları amacıyla
okul malzemeleri desteği vermek ve ilköğretim okullarında okuyan
öğrencilere dersleri ile ilgili etüt hizmeti vermek,
h)
Etüt hizmetinin sağlanması amacıyla Kültür evleri
oluşturmak ve bu merkezlerin tüm ekipman ve donanımın teminini
sağlamak,
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i)Kültür evlerinin idaresi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak veya
yaptırmak,
j) Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sergi, konser,
dinleti... vb. tüm kültürel faaliyetler ile ilgili organizasyonları yapmak veya
yaptırmak,
k)
Stratejik planla belirlenen kent kimliğinin oluşturulması,
kent ve kurum kültürünün oluşturulması ile ilgili olarak yine stratejik plan ile
belirlenen faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,
l) Yüreğir Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek tiyatro
faaliyetlerini ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,
m) Yüreğir Belediyesi'ne ait kültürel amaçlı salonların çeşitli
etkinlikler için kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması
işlemlerini takip etmek ve buralara ait etkinlik programını hazırlamak,
n) Enstrüman kursları, halk dansları kursları, tiyatro kursları, koro
çalışmaları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
o) Evlenmek için müracaat eden kişilerin başvurularını
değerlendirmek ve nikâh işlemlerini gerçekleştirmek,
p)

Kent konseyi çalışmalarını takip etmek,

q)
Kadın, çocuk ve gençlik meclislerinin toplantılarını organize
etmek, bu meclislerin yaptığı çalışmaları desteklemek, denetlemek ve
yönlendirmek.
I.F.11 Fen İşleri Müdürlüğü
a)
Sorumluluk alanındaki yol ve kaldırımların sürekli hizmette
olması için gerekli yapım, bakım ve onarımları yapmak veya yaptırmak,
b)
Belediye hizmet alanında bulunan, ilgili müdürlükçe de
kamulaştırılma işlemleri tamamlanmış ve yol terkleri yapılmış imar yolları ile
kadastro yollarının açmak,
c)
İmar veya kadastro yollarının tekniğine uygun olarak, alt ve
üst yapılarını yapmak veya yaptırmak,
d)
Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere asfalt üretimini
yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yapmak,

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 70

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

e)
Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan işçilik, malzeme, iş
makinesi, yedek parça vb. diğer ihtiyaçları temin etmek veya ettirmek,
f)
Müdürlük bünyesindeki araç ve iş makinelerinin verimli
çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre
görevlendirmelerini yapmak,
g)
Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan
diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili
yapılacak toplantılara katılmak ve takibini yapmak,
h)
Yıkım kararı verilen gecekondu veya kanunen yerinde
korunması mümkün olmayan yapıların ilgili müdürlük nezaretinde yıkım
işlemlerinin yapılması için gerekli iş makinesi ve ekipmanı temin etmek,
I.F.12 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
a)
Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen
işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,
b)
14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile
14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını
kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak
ve gereken işlemleri yapmak,
I.F.13 Tesisler Müdürlüğü
a)
Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis,
onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yaparak,
işlerin gerçekleşmesini sağlamak,
b)
Yapı, tesis, onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlemlerinin
yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,
c)
Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan işçilik, malzeme, iş
makinesi, yedek parça vb. diğer ihtiyaçları temin etmek veya ettirmek,
Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve
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kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili yapılacak toplantılara
katılmak ve takibini yapmak
I.F.14 Bilgi İşlem Müdürlüğü
a)
Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri
aracılığı ile sağlanabilecek her konudaki bilginin, doğru, istenilen düzey,
nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir
biçimde çalışmasını sağlamak,
b)
Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak
olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek ve verimli bir şekilde
uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
c)
Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını
sağlamak, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem
yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamak,
d)
Kent bilgi sistemi çalışmaları ile ilgili entegrasyon iş ve
işlemlerini yapmak veya yaptırmak, bilgisayar sistemlerine ilişkin alınan
geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamak,
e)
Gerek belediye otomasyonundan gerekse kent bilgi sistemi
yazılımlarından vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-belediye kapsamında
yayınını yapmayı sağlayacak program ara yüzlerini oluşturmak ve gerekli
güncellemeleri takip etmek,
f)
Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Otomasyonu ve kent bilgi
sistemi ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak / yaptırmak,
g)
İlgili birimlerin yönetim bilgi sistemi (YBS) ile ilgili rapor
taleplerini incelemek analiz etmek ve rapor hazırlamak,
h)
Web sitesi "www.Yüreğir.bel.tr" ile ilgili gerekli tasarımların
güncellenmesini yapmak veya yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili
analizleri yapmak, web sayfasına girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin
kontrolünü yapmak, yanlış girilen bilgileri düzeltmek,
i)
Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet
oluşturmak ve mevcut sistemi çalışır halde tutmak. Belediye paylaşım
sistemini aktif tutmak,
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j)
İnternet üzerinde çalışan interaktif uygulamaların (etahsilât, e-çözüm, e-meclis, e- bilgi) yazılımlarının güncellenmesi
geliştirilmesi ve çalışır vaziyette tutulması,
k)
Belediye müdürlüklerine ait bilgisayar ve çevre
ekipmanlarının teminini sağlamak, iyileştirmek, bakım ve onarımlarını
yapmak,
l)
Bilgisayar sistemleri için gerekli olan işletim sistemi, paket
programların tespiti, lisanslı olarak temin edilerek kurulumunu ve bakımını
yapmak,
m) Belediye müdürlüklerinin özel yazılım taleplerini incelemek,
iç imkânlarla yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için
araştırmalar yapılarak uygun yazılımı bulmak, şartname hazırlığı yapılarak
teminini ve işletimini sağlamak,
n)
Bakım anlaşması yapılmış donanım ve/veya yazılımların
bakımlarının takibini ve kontrolünü yapmak,
o)
Kurum içi elektronik haberleşmeyi sağlamak,
p)
Yerel ve uzak alan ağ sistemini kurmak ve işletmek,
q)
Kablosuz ağ sistemi sistemlerini kurmak kurulu olanları
işletmek,
r)
Kullanıcıları ve kullanıcı yetkilerini ilgili müdürlüğün ve
Başkanlığın onayı ile belirlemek, internet erişim haklarını düzenlemek,
s)
Sunucuların bakımlarını
birimlerin erişim haklarını düzenlemek,
t)

yapmak,

yedeklerini

almak,

Yeni projeler üretmek, projelere destek vermek,

u)
Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi ile ilgili yazılımları
yapmak ve geliştirmek,
v)
Bankalarla yapılacak otomatik ödeme anlaşmaları ile ilgili
teknik destek sağlamak.
w)
Sahadan toplanacak endeks okuma çalışmalarında
kullanılan el terminallerine verilerin yüklenmesi, okunan bilgilerin sisteme
geri yüklenmesini sağlamak,
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x)
Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini
yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,
y)
Sesli mesaj ve kayıt servisine ait donanımın çalışır vaziyette
tutulmasını sağlamak,
z)
Canlı yayın ve güvenlik kameralarının tesis, bakım ve düzenli
çalışmasını sağlamak,
aa)

Virüs koruma sistem güvenliğini sağlamak,

bb) Başkanlık günlük programı, mevzuat programı, ihale takip
programı kurmak ve işletmek,
cc)

Yapılan yazılımların eğitimlerini vermek veya verdirmek,

dd) Ana bilgisayar sisteminin, yan ünitelerinin ve network
cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz
güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
ee)

Mevzuat değişimlerini takip ederek yazılımları güncellemek,

ff)
Yazılım veya donanımlar için gerekli periyodik bakım
anlaşmalarını yapmak ve takip etmek,
gg) Müdürlüklerden
veya
vatandaşlardan
gelen
ve
sonuçlanmayan evrakları araştırarak, yasal süre içinde sonuçlandırılmasını
sağlamak konusunda sorumlu müdürlüğe teknik destek vermek,
hh) E-belediye uygulamaları ile ilgili vatandaşlardan telefon ile
gelen talepleri cevaplamak ve yazılım veya sistem ile ilgili sorunları veya
arızaları gidermek,
ii)
Belediyemiz verilerinde veri bütünlüğünü sağlamak amacı
ile yapılan sicil bilgilerinin güncellenmesi ve eşleştirilmesi işlemlerinin
yapılmasını; kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
jj)
Belediyemiz veri tabanında adrese dayalı tüm kayıtların
adres bilgilerinin "Ulusal Adres Veri Tabanı"na uygun olarak
güncellenmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
kk) Kent bilgi sisteminin (KBS) teknik altyapısının güncellenmesi
ve KBS ye veri girişinin yapılmasını sağlamak. KBS nin donanım ve yazılım
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altyapısını güncel tutmak, bu konuda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile
koordineli olarak çalışmak.
I.F.15.Temizlik İşleri Müdürlüğü
a)
Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için
gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
b)
Projelerin yapımı süresince kontrollük hizmetlerini yerine
getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak,
c) Özel sektöre yaptırılan işlerin denetiminin yapılmasını sağlamak
ve aylık hakedişlerini onaylamak,
d)
Yüreğir Belediyesi sınırları içinde uygulanacak olan katı atık
yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
e)

Şehrin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak ya da yaptırmak,

f)
Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili
Belediye sınırları içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
g)
Çevre zabıtası ile birlikte Yüreğir Belediyesi sınırları içinde
çevre kirliliğine neden olabilecek tesis, konut, işhanları vb. denetleyerek
çevreyi kirletmelerini önlemek,
h)
Belirlenen iş programı doğrultusunda mevsimsel denetim
ve izleme görevini yerine getirmek.
i)
Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini
değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını
sağlamak,
j)
Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki haşerelerle
(sivrisinek, yakarca, kemiriciler) mücadele etmek,
I.F.16 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
a)
Yüreğir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve
modern şehirleşme,
dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak
amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların “3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili Kanunlar ile
bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimler
kapsamında” teşekkülü sağlamak.
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b)
Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde kalan İmar Kanununa
tabi alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları Uygulama İmar Planları ile
yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen
plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı örneğinde
hazırlanan tüm planların hazırlanması ve onanması aşamasında araştırma,
tasarım, çizim ve yazışma işlemleri ile vatandaşlardan gelen plan değişikliği
veya ilave plan taleplerini değerlendirerek Belediye Meclisine sunmak.
c)
İmar parselleri üzerinde yapılacak ruhsatlı inşaatların temel
üstü kontrollerinin yapılması.
d)
İmar planlarına uygun yapılan imar düzenlemeleri sonucu
oluşan paftaların düzenlenmesi ve oluşturulması.
e)
Belediye mülkiyetlerinde yol terki, imar uygulaması, ifraz,
tevhit işlerini 3194 sayılı kanunun 15., 16. ve 62. maddeleri uyarınca
yapmak.
f)
İmar uygulaması yapılacak alanlarda, 3194 sayılı kanunun
18. ve 19. maddelerine göre imar uygulaması yapmak veya 4734 sayılı Kamu
ihale Yasası kapsamında ihale ile imar düzenlemesi yaptırmak.
g)
Serbest çalışan Harita Mühendislerin, 3194 sayılı kanunun
15., 16., 18., 19. ve 62. maddelerine hazırlamış olduğu uygulama, ifraz,
tevhit, terk ve parselasyon dosyalarını tetkik etmek ve Encümene sunmak.
h)
Belediyemiz sınır ve mücavir alanlarımız içerisinde kalan
parsellerin mülkiyet dokusunun oluşturulması, parselasyon durumlarının
sayısal ortama aktarılması ve bunlara göre imar paftalarının açılması.
i)
Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve hali hazır harita
çalışmalarını yapmak,
j)
Kadastro çapı, İmar Çapı ve İmar durumu hazırlamak.
k)
Ruhsata esas olan Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat
projeleri, kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini, sıhhi tesisat, asansör, ısı
yalıtımı ve peyzaj projelerini betonarme projeleri, elektrik ve mekanik
tesisat projelerini ve çatı planlarını inceleyerek onaylamak.
l)
Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat ruhsatlarını yenilemek
ve tadilat ruhsatlarını vermek, ruhsat verilen yerlerin yola olan çekme
mesafelerinin, kot kontrolleri ile temel üstü aplikasyonlarının yapılması.
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m)
İnşaatın
tamamlanan
yapıların
yerinde
projeye
uygunluğunun kontrol edilerek yapı kullanım izin belgesi, iş bitirme belgesi
tutanağı ve yapı denetim sertifikası vermek,4708 sayılı Yasa kapsamındaki
ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli ödemelerine esas kontrollerini
yapmak, ödeme emirlerini hazırlamak.
n)
Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak, su basman
seviyesine gelen yapıların su basman vizelerini yapmak, kontrol etmek.
o)
Asansörlü binaların asansör tescil işlemlerini yapmak ve
yıllık periyodik kontrollerle ilgili işlemleri yürütmek.
p)
Fen işleri Müdürlüğü'nün yol açılması için aplikasyon
çalışmalarının yapılması, güzergahın belirlenmesi, Kamulaştırma işlemleri
tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların, gerekli belediye
birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini
sağlamak.
q)
5205 sayılı yasa kapsamındaki inşaatlardaki teknik
uygulama sorumlularının çalışmalarını kontrol etmek. Yapı denetim feshi,
kapanması ve fenni mesul T.U.S. Şantiye şefi istifası durumlarında inşaata
yapı tatil zaptı düzenlenmesini sağlamak ve kontrol altına almak, Müdürlük
tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarında müteahhitlik üstlenenlere ait iş
deneyim ve iş bitirme belgesi taleplerini değerlendirmek, Yapı denetim
firmaları, müteahhitler ve teknik uygulama sorumlularının sicillerini
tutmak.
r)
Belediye yetki alanı içerisinde numarataj oluşturmak,
bilgisayar ortamında sürekli güncel tutmak, kurumlar ve kişiler tarafından
talep edilen adres tespit ve değişikliklerini düzenlemek ve sonuçlandırmak.
talep edene sokak krokilerini temin etmek, Aski, Tedaş, ve tüm resmi
kurumlardan gelen yazılara cevap vermek.
s)
Statik projeye veri olan zemin etüt raporlarını denetlemek
gerek olduğu takdirde onaylamak.
t)
5393 sayılı Yasa ile Belediyeye kamulaştırma yetkisi verilen
yerlerin 2942 sayılı yasaya uygun olarak kamulaştırma işlemlerinin
yürütülmesini sağlamak.
u)
Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescil işlemi
tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesiyle ilgili
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işlemleri yapmak; taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri takip
etmek, Tapu Sicil Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak tapu
belgelerini almak.
v)
(22) Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihtiyaç duyulan
taşınmazların ön alım (Şuf’a) hakkı ile satın alınmasına, Tapu Sicil
Müdürlüğünde belirlenen ferağ bedelinin alıcıya ödenerek, taşınmazın
belediye mülkiyeti üzerine geçirilmesine yönelik işlemleri yapmak,
Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması
konularında, gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerçek ve tüzel
kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol veya idari
sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
w)
Gecekondu Kanunu doğrultusunda gerektiğinde ve ilgili
mevzuat gereği vatandaşlara belediyenin taşınmazlarının devri konusunda
gereken işlemleri yapmak.
x)
Belediyemiz mülkiyetindeki müstakil arsaların 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununa göre satış işlemlerinin yapılması, hissedarı
bulunduğumuz gayrimenkullerde ise 3194 sayılı İmar Kanununun 17.
maddesine hissedarlarına göre satış işlemlerinin yapılması.
y)
Başbakanlık Toplu konut İdaresi ile ortak projeler yürütmek.
z)
2981 sayılı imar affı kanunu kapsamında olan binalarla ilgili
yazışmalar yapmak.
aa) İmar Planında yol, yeşil alan, park gibi kamuya ayrılan
alanların hizmete açılabilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre
kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
bb) Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda mülkiyetimizde
bulunan gayrimenkullerin (Okul, Sağlık Ocağı, Camii vb. yerlerin) devir ve
tahsis işlemlerinin yapılması.
cc)
İş bu yönergede belirtilmiş olan müdürlüğün yetki ve
sorumluluğundaki İmar ile ilgili her türlü müracaatı ve şikâyeti kanun ve
yönetmeliklerde verilen süre içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.
dd) İlgili resmi kurum ve kuruluşlar ile proje odaklı her türlü
işbirliği, protokol ve yazışmalar yapar.
ee) Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm
projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale
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işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması,
kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dâhil) yapar veya
yaptırır.
ff)
Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite
Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda
Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
gg)
Müdürlüğün stratejik planını ile yıllık performans
programını ve buna bağlı olarak bütçesini hazırlar ve Mali Hizmetler
Müdürlüğüne gönderir.
hh) Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını
dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu
planların uygulanmasını sağlar.
ii)
Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca
kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet
Raporu”nu hazırlar.
I.F.17 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
a)
Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların,
kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını
yapmak veya yaptırmak,
b)
Yeşil alanlar yaratmak ve kişi başına düşen yeşil alan
miktarını artırmak,
c)
Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma
alanlarının, kaldırımların yıl boyunca bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme,
budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarını sağlıklı şekilde
yapmak veya yaptırmak,
d)
Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness
kompleksi, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortları, yürüyüş
parkurları yapmak,
e)
Yeni oluşturulacak yeşil alanların inşaat, elektrik, mekanik
tesisat, peyzaj projelendirilmesini yapmak,
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f)
Refüj ve park sulamalarında şehir şebekesini kullanmamak
için, yeni sondaj kuyuları açarak sağlıklı ve az su kullanımını sağlayan
sulama projelerini projelendirmek ve uygulatmak,
g)
Yeşil
alanlarda,
refüjlerde,
mesirelik
alanlarda,
kaldırımlarda kullanılması saptanan kent mobilyaları, oyun grupları,
aydınlatma elemanları, tesisat malzemeleri, süs havuzları, heykel yapımı vb.
malzemeleri uygulama alanına ve kullanım amacına göre tasarımlarını
projelendirmek ve uygulamalarını yaptırmak,
h)
Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl
boyunca kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları
listelemek, teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımlarını sağlamak,
i)
Oluşturulan projeler ve teknik detay ve çizimler
doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hüküm ve
yönetmeliklerine göre işlemleri yürütmek,
j)
Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen
parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim
uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
k)
Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının ve göletlerin
bakımlarını yapmak,
l)
Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak
programlamak, oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak,
m) Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp
kovaları,elektrik ve mekanik arızaların rutin bakımlarını yapmak ve
arızalarını gidermek,
n)
Halkın talep ve şikâyetlerini değerlendirmek, yerinde
inceleme yapmak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulamak,
o)
yürütmek,

Özel sektöre yaptırılan tüm projelerin kontrol ve denetimini

p)
Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde
oluşan araçlar ya da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini
yapmak ve hasar raporu oluşturmak.
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I.F.18 Kentsel Tasarım Müdürlüğü
a)
Kendi alanıyla ilgili avan, kesin ve tatbikat projelerini
yapmak, yaptırmak onaylamak ve ekspertiz raporlarının hazırlatılması,
jeolojik ve jeofizik raporlarını hazırlatmak. Toplumu bilgilendirmek amacıyla
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel
olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık, broşür basmak,
bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, görüşmeler için tebliğ çekmek,
Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak, hazırlatmak. Proje üretme konusunda
yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimi
sağlamak için hizmet alımı ihalesi yapmak.
b)
Kentsel Tasarım Müdürlüğü Bünyesinde; konuları ile ilgili
gerekli birimlerin elemanlarından oluşan, Kentsel Tasarım Koordine ve
Değerlendirme Komisyonları kurmak.
c)
Kent Estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm
olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve
Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyon sağlamak. Kentsel Tasarım Müdürlüğü,
yapılan çalışmaları dijital ortamda film, kitap ,slayt, kaset halinde hazırlar
ya da hazırlatırlar .
d)
Kent Kimliğini belirleyici, nazım plan İlke ve Kararları
doğrultusunda belirlenen faaliyet alanları içinde uzmanlaşmış kentsel
tasarım projeleri yapmak ve yaptırmak.
e)
Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve
yıkılması gereken binaların, gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte
hareket etmek suretiyle yıkım işlemini sağlamak,
f)
İlçemizdeki tarihi dokuların, tarihi yapıların, Arkeolojik kazı,
restorasyonla ilgili uygulama ve proje yapımlarını sağlamak.
I.F.19 Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
a)
Yüreğir Belediyesi'nin çevre koruma politikasını belirlemek,
yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve
halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
b)
Yüreğir'nin gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun
çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak,
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c)
Bir "Çevre Yönetim Konsepti" oluşturarak önemli çevre
sorunları ile ilgili kontrol sistemlerinin planlamasını yapmak ve hazırlanan
bu planların uygulanmasını sağlamak,
d)
Yaptığı ya da yaptırdığı tüm faaliyetlerin geçerli Çevre
Kanunu, yönetmelikleri ve standartlarına uygunluğunu sağlamak;
faaliyetlerini buna göre düzenlemek, geliştirmek veya geliştirilmesini
sağlamak,
e)

Çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip

etmek,
f)
Belediye tarafından yürütülecek tüm faaliyetlerin çevresel
etki değerlendirmeye (ÇED) dâhil olup olmadığını tespit etmek, ÇED
çalışması yapılacak olan proje ya da faaliyetler için söz konusu proje ile ilgili
çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,
olumsuz olacağı düşünülen etkilere karşı alınması gereken önlemleri
belirlemek,
g)
Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak,
değerlendirmek ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek,
h)
Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en
etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak,
i)
Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini
değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını
sağlamak,
j)
Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki gıda ile uğraşan
esnaflar, çalışanlar ile umuma açık (otel, kuaför vb,) yerlerde çalışanların
portör muayenelerinin analizleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve kayıt
altında tutmak,
k)
Başıboş hayvanların (kedi, köpek) ilgili yönetmeliğe göre
alınıp kısırlaştırıldıktan ve gerekli aşıları, parazit tedavileri yapıldıktan sonra
doğal ortamına salınmasını sağlamak,
l)
Hayvan sevkiyatları esnasında hayvan pazarında görev
alarak menşe-i şahadetnamesi düzenlemek,
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m) Kurumda görevli personelin ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin muayenelerini ve tedavilerini yapmak,
n)
Vatandaşların bedensel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir
iyilik haline sahip olmaları için faaliyetler yürütmek ve konuyla ilgili projeler
üretmek,
o)
Mücavir alan sınırları içerisinde adli vaka dışında vefat
edenler için defin ruhsatı vermek.
p)
Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini yapmak
veya yaptırmak,
I.F.20 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
a)
Stratejik Plan ve Program doğrultusunda belediye
birimlerinin ihtiyacına yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal
ve hizmet alımlarını yapmak,
b)
;Belediye genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımı
ihalelerini ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde gerçekleştirmek,
c)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; gayrimenkul satış
ve kiralaması dışındaki satış işlemlerini yürütmek,
d)
Belediye ve belediyeye ait yerlerin güvenliğinin
sağlanması ile ilgili hizmet alımı işlemlerini yapmak ve çalışmaları
denetlemek,
e)
Belediye hizmet binası ve dış birimlerin bina içi
temizliğini yapmak veya
yaptırmak; yapılan temizlik hizmetlerini
denetlemek, Belediyenin santraline ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve
denetlemek.
f)
Belediyeye ait Elektrik, telefon, su, telsiz ve Gsm fatura
işlemlerinin koordinesini ve işlemlerini yapmak.
g)
Taziye için lazım gelen talepleri ivedilikle yerine getirmek.
h)
Yapılan Mal ve Hizmet Alımları ile ilgili demirbaş, tesis
makina cihaz ve ambar stok işlemlerini Taşınır Mal yönetmeliğine göre
işlemlerini tahsis etmek.
i)
Müdürlük bünyesinde bulunan akaryakıt deposuna mazot
alınması için ihale dosyasının açılması,4734 sayılı kanun hükümlerine göre
ihalenin sonuçlandırılarak sözleşmeye bağlanması, mal alımının yapılması
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j)
Belediye ye ait Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım,
Onarım, yedek Parça, Akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak
I.F.21 Dış İlişkiler Müdürlüğü
a)
Belediyemizin Ülkemizdeki ve Yurt dışındaki Uluslar arası
Kuruluşlarla ve Yurtdışındaki Yerel Yönetimlerle olan İlişkilerinin
koordinasyonunu sağlamak.
b)
İlçemize gelecek olan misafirleri ağırlamak ve Yetkili kişilerle
görüşmelerini sağlamak.
c)
Belediye çalışanlarının Yurtdışı ziyaret programlarının
organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak.
d) Yüreğir Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkilerini düzenlemek,
kardeş şehir protokollerini takip etmek ve gerekiyorsa yenilemek,
e)
Yüreğir Belediyesi'nin dış ilişkiler ile ilgili tüm faaliyetlerini
yürütmek ve organize
etmek,
f)
Yurtdışına görevlendirilen Yüreğir Belediyesi personelinin
ulaşım, konaklama ve vize işlemleri ve kurum onayını da kapsayan yurtdışı
çıkış işlemlerini yapmak,
g)
Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yerel, ulusal ve
uluslar arası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,
h)
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun,
tüzük, yönetmelik vb. yasal düzenleme gerektiren işlemleri yapmak,
i)
Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını
belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için
gerekli hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir çeşitli planlamalarını
hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak
j)
Hazırlanan planlamaların uygulanmasına yönelik çeşitli
eğitim ve tatbikat faaliyetlerin de bulunmak,
k)
Olağanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve
planlamaları uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh servisi
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bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini
sağlamak,
l)
Belediye Başkanı'nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
I.F.22 Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
a)Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin geliştirilmesi için çalışmalar
yapmak.
b)Eğitim seminerleri düzenlemek.
c)Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı
kuruluşlarla koordinasyon sağlamak için gerekli bilgilerin teminini sağlamak.
ç)Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları
hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm
üretmek.
d)Belediye’de yapılacak
gerçekleştirilmesini sağlamak.

olan

düzeltici-önleyici

faaliyetlerin

e)Konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda
bulunmak ve çözümler üretmek suretiyle, sonuçlandırılmasını sağlamak.
f)Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını
ve Belediye Başkanlığına sunulmasını sağlamak.
g)Her yıl için bütçe teklifi hazırlanır, Belediye Başkanlığı onayı ile
Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresi içinde gönderilir.
ğ)Kalite süreç performansları periyodik olarak izlenerek, sektör
mensuplarının memnuniyetine yönelik anket çalışmları gerçekleştirilir.
Süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanır.
h)Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
ı)Bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Üst Yönetim tarafından
verilen görev ve sorumluluklar yerine getirilir.
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I.F.23 Yazı İşleri Müdürlüğü
a)
Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve
encümen kararlarının alınması ve arşiv biriminin iş ve işlemlerini
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
b)
5393 sayılı Yasanın Belediye Meclisine yüklediği
sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak, meclis
toplantılarının süresi içerisinde ilan edilmesini sağlamak, meclis toplantı
tutanaklarını tutmak, gündemdeki dosyaları kayıt defterine işlemek,
toplantıları kayda almak, kayıtların kaset çözümlemesini yapmak ve
arşivlemek,
c)
Meclis Kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin
onayını aldıktan sonra karar asıllarının ilgili birimlere intikalini sağlamak ve
birer nüshasını arşivlemek, karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırmak, meclis
kararları ve gündemini internette yayınlattırmak,
d)
Belediye encümeninin iş ve işlemlerine ilişkin gerekli
koordineyi sağlamak, kararlarını yazdırmak,
e)
Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan
kararları kayıt altına almak, İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin
geldiği birimlere ulaştırmak, karar asıllarını sırasına göre dosyalamak ve
arşivlemek,
f)
Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle
teslim almak, konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını
yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli
olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da
gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlamak,
g)
Yazı İşleri Müdürlüğü Arşivleme birimi marifeti ile Arşiv
işlerini yürütmek.
h)
Yazışma Kurallarıyla ilgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesini
sağlamak.
i)
Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye'de hizmet
veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle Başkanlık
Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,
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I.F.24 İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
a)
Belediye hizmet binalarının bakım, onarımlarını yapmak .
b)
Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin
kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
c)
Belediye faaliyetlerinin duyurulması amacıyla hazırlanan
afişlerin asılıp toplanmasını sağlamak
I.F.25 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
(1) İlçemiz sınırları içersindeki özellikle tarihi ve kültürel mirasın
yaşatma - koruma – kullanma dengesi içersinde gelecek nesillere aktarılması
amacı ile eskiyen kent kısımlarını bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden
inşa ve restore etmek, tabii afet risklerine karşı tedbirler alarak güvenli,
nitelikli ve sürdürülebilir yaşamsal mekanlar oluşturularak fiziksel, sosyal ve
ekonomik olarak gelişimin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik
çalışmalarla, bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer
kazandıracak kentsel dönüşüm ve yenileme faaliyetlerinin sağlanması amacı
ile;
a) Başkanlık makamınca belirlenmiş olan üst ölçekli strateji, hedef
ve politikalar doğrultusunda, uzun dönemli kentsel stratejik plan, proje ve
programları hazırlar veya hazırlattırır.
b) Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente
entegre olamayan bölgeleri belirleyerek, öncelikli olarak yıkıntı ve çöküntü
alanlar olmak üzere kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan
alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm (riskli alan)ve kentsel yenileme
alanlarını tespit eder, öncelik sırasını belirler, planlar ve uygulama
programlarını hazırlar.
c) Dönüştürülecek alanlardaki sorunları ve öncelikleri iyi saptayarak
kent bütünlüğüne ve bölgenin koşullarına uygun çözümler üreterek, yerinde
dönüşüm alternatifine öncelik vermek sureti ile ortaya çıkacak kentsel
getirinin bölgede yaşayanlar arasında paylaşılmasını hedefler.
ç) İlgili resmi kurum ve kuruluşlar ile proje odaklı her türlü işbirliği,
protokol ve yazışmalar yapar.
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d) Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon, hibe
ve destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında gerekli başvuru,
dosya ve taleplerini oluşturur ve takibini yapar.
e) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili
yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya esas proje ve yapım kısımları da
dâhil tüm iş ve işlemleri yapar veya yaptırır.
f) 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya esas
proje ve yapım kısımları da dâhil tüm iş ve işlemleri yapar veya yaptırır.
g) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile değişik 5998 sayılı kanunun
kapsamında “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” belirlemelerinin
yapılması ile uygulamaya esas her türlü proje ve yapım işlerini yapar veya
yaptırır.
ğ) 5366 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda
“Yenileme Alanı” belirlenmesi işlemlerinin yapılması ile bu işlemlere dair her
türlü hukuki ve teknik alt yapının hazırlatılarak meclis kararlarının alınması
sonrası, gerekli Bakanlar Kurulu kararlarının alınabilmesi için ilgili Bakanlıkla
yazışmaları yapar.
h) 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan” ile “Rezerv
Alanları” belirlenmesi hakkındaki çalışmaları başlatmak ve ”Riskli Alan” ile
“Rezerv Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyaları hazırlar ve
Bakanlığa sunar.
ı) Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm
projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale
işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması,
kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dâhil) yapar veya
yaptırır.
i) Belediyenin kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarındaki
tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon) ile ilgili avan, kesin ve
uygulama projeleri ile Kentsel Dönüşüm projelerini yapar veya yaptırır.
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j) Jeolojik-geoteknik etüdler ile mevcut durum analizi, vb. çalışmaları
yapar veya yaptırır,
k) Proje alanlarındaki ilgili tüm sorunlar ile hak sahiplerinin tespiti ile
mevcut taşınmazların kıymet takdirlerinin yapar veya yaptırır.
l) Proje alanındaki hak sahipleriyle uygulama esasları doğrultusunda
uzlaşma ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin yapılması
işlemlerini yapar veya yaptırır.
m) Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi
değerinin belirlenmesi amacıyla, proje alanlarına ait değerleme raporlarını
ve matematiksel paylaşım modelini hazırlar veya hazırlattırır.
n) Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında proje alanındaki
gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve arazi kullanım paftası ile
kentsel kurgusal tasarım projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi
durumunda proje teknik danışmanlık hizmeti alınmasını sağlar.
o) Anlaşma neticesi belediyeye geçen taşınmazların takibinin
yapılması, nüfus ve eşyadan tahliyesi ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
için ilgili müdürlüklerle gerekli koordinasyonu sağlar.
ö) Anlaşma sağlanamaması durumlarında ise ilgili mevzuat gereği
kamulaştırma işlemlerinin yapılması hususunda İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaları yaparak,
kamulaştırma sürecini başlatır.
p) Anlaşma neticesinde hak sahibi olan kişilerin yerlerinin ilgililerine
teslimini sağlar.
r) Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında gerek
mülkiyete dair gerekse de taşınmazlara dair her türlü bilgi ve dökümanların
tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlar.
s) Gerek ulusal ve gerekse de uluslararası kuruluşlarla,
üniversitelerle, meslek örgütleriyle mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri
ile ilgili temas kurarak haberleşme ağı oluşturmak ve yurt içi ve yurt dışı
teknik inceleme gezileri ile de karşılıklı teknoloji ve bilgi alışverişini sağlar.
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ş) Müdürlük personelinin mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması ile
yeni teknolojilere vakıf olmaları için eğitim programlarına yönelik hizmet
alımı ihalesi yapar.
t) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili
kamuoyunda farkındalığın oluşturulması ile uygulamaların görünür ve bilinir
kılmak adına söyleşi, tiyatro, sanatsal etkinlikler, sempozyum, panel,
konferans, çalıştay ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlar.
u) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili halkı
bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özendirmek için kitap, kitapçık, broşür,
vb. yayınlar, yazılı ve görsel medya yolu ile tanıtım yapar veya yaptırır, bu
kapsamda kentsel dönüşüm kılavuzu hazırlar veya hazırlattırır.
ü) İlçe genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi,
uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar
ve anketler yapar veya yaptırır.
v) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde; konuları ile ilgili
gerekli birimlerin elemanlarından oluşan komisyonlar kurar.
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II. İÇ KONTROL :
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKIYE
UYGULAMASI
II.A.Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması
II.A.1.Genel Çerçeve
Kamu idarelerinde uygulanacak olan iç kontrol sistemi 5018 sayılı
Kanunun 55 ila 67‘nci maddelerinde; iç kontrolün tanımı, amacı, yapısı ve
işleyişi, ön mali kontrol ve mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve
yetkilisi, iç denetim, iç denetçi ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve
görevleri başlıkları altında, anılan Kanunun 55, 56, 57 ve 58‘inci maddelerine
dayanılarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve yayımlanan “İç Kontrol ve Ön
Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda” da; iç kontrol, ön mali kontrol, mali
hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler ve çeşitli
hükümler bölümleri altında ayrıntılarıyla birlikte ele alınmıştır.
II.A.2.İç Kontrolün Tanımı
II.A.2.1.Kontrol Kavramı
Kontrol; bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını
inceleme, denetim ve denetlemektir. Bir başka ifadeyle; bir şeyin gerçeğe ve
aslına uygunluğuna bakmaktır. Kontrol kavramını, önceden belirlenen amaç
ve hedeflere ulaşmak için idarenin aldığı tedbirler bütünü olarak
tanımlamak da mümkündür. Bu manada kurumsal amaçlara ulaşılması,
hedeflerin gerçekleştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşılmasının önündeki
belirsizlik ve risklerin yönetilmesi çerçevesinde alınan tedbirlerin tamamı
kontrol kapsamındadır. Bu bir güvence olup, söz konusu güvencenin
sağlanması için yapılan planlama, belirlenen politika, yapılan düzenlemeler
ve uygulanan süreçler iç kontrolü meydana getirmektedir.
Yönetimin en temel faaliyeti olarak kontrol kavramını, idarenin her
türlü faaliyetinin sonuçlarını tespit etmek ve değerlendirmek, elde edilen
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sonuçların önceden belirlenmiş olan yönetsel amaç ve hedeflere uygun olup
olmadığını ölçmek ve bu yönde gerekli düzeltici tedbirleri almak şeklinde de
tanımlayabiliriz. Bu yönüyle bakıldığında kontrol, denetimi de kapsayan
daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
Kontrol ve denetim, hesap verme sorumluluğunun yerine
getirilmesinde çok önemli bir işleve sahiptir. Çünkü parlamentolar,
vatandaşlar ve hükümetler, kamu kaynaklarının mevzuata uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığını, kamusal faaliyetlerin başarılı olup olmadığını ve
kamu hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulup
sunulmadığını bilmek durumundadırlar. Günümüzde böyle bir ihtiyaç söz
konusu olduğundan hesap verme sorumluluğu bakımından, kamu
yöneticileri bu ihtiyacı karşılamak adına belirtilen kesimlere hesap vermekle
sorumludurlar. Dolayısıyla, kontrol ve denetim faaliyeti sonucunda sunulan
raporlar yoluyla hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olmaktadır.
II.A.2.2. İç Kontrol Nedir?
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının
doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında
ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer
kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim kontrol
süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir,
geliştirilir ve uyumlaştırılır. Maliye Bakanlığı ayrıca, sistemin
koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.
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 İç Kontrol, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir
yönetim aracıdır.
 İç Kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi
konusunda güvence sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade
etmektedir.
 İç Kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü olarak da
adlandırılmaktadır.
 İç Kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural
ve uygulamalar değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme
konusunda ihtiyaç duyduğu mekanizmalardır.
 İç kontrol bir süreçtir.
 İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını
taşıyan bir yönetim aracıdır.
 İç kontrol kişiler tarafından uygulanır.
 İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların
yanı sıra organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir
sistemdir.
Bu tanımda da görüleceği üzere iç kontrol; bir kurumun amaçlarına ve
hedeflerine ulaşmak için yaptığı tüm faaliyet ve işlemleri kapsamaktadır. Bu
faaliyet ve işlemlerin mali karakterli olup olmamasının bir önemi yoktur. Bu
bağlamda bir kuruluşun kendi iç bünyesinde uygulanmakta olan mali veya
mali olmayan kontroller bütünü iç kontrolü meydana getirmektedir.
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İç kontrolün yukarıya alınan tanımının, uluslararası standart ve
uygulamaları dikkate aldığı ve yönetime dört temel konuda güvence verdiği
görülmektedir. Söz konusu temel güvenceler şunlardır:
 İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun
olarak faaliyetlerin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında
düzenlilik, etkinlik ve verimliliğin sağlanması,
 Varlıkların ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve suiistimallerin
önlenmesi,
 İdari ve mali kayıt, bilgi ve raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin
tesisi,
 Yürürlükteki hukuk normlarına ve idari düzenlemelere uyumun
sağlanması.
İç kontrol, 5018 sayılı Kanunda sistem olarak tanımlanmış olmakla
birlikte iç kontrol, sistem ve faaliyet/süreç olarak birbirinden ayrılmaktadır.
İç kontrol sistemi; bir kamu idaresinin amaç ve hedeflerine ulaşmak için
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan bir
bütündür. Mali ve mali olmayan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak
uygulanan kontrol mekanizmaları dışındaki faaliyet ve fonksiyonlar da iç
kontrol sistemi içine girmektedir. Bir süreç olarak iç kontrol ise; belirlenen
amaç ve hedeflere ulaşmak için idare tarafından uygulanan tüm kontrol
faaliyet ve işlemleri kapsar. Bu manada iç kontrolü değerlendiren iç denetim
faaliyeti iç kontrol sürecinin dışında değerlendirilmektedir.
5018 sayılı Kanunda yapılan iç kontrol tanımı hem iç kontrolün
amacını hem de muhtevasını belirlemektedir.
II.A.3. İç Kontrolün Amacı
Kamu idarelerinde tesis edilen ve uygulanan iç kontrolün amaçları
5018 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin
Usul ve Esasların 4’üncü maddesinde sayılmıştır. Anılan maddelere göre iç
kontrolün amaçları;
a)Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yönetilmesini,
b)Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak
faaliyet göstermesini,
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c)Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun
önlenmesini,
d)Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir
rapor ve bilgi edinilmesini,
e)Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı
korunmasını,
sağlamaktır.
Yukarıda sayılan iç kontrol amaçlarının, COSO modelinde belirtilen ve
Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan iç kontrol amaçları ile benzerlik
gösterdiği görülmektedir.
COSO modelinde iç kontrolün amaçları;
—Faaliyetlerde etkinlik ve etkililik,
—Finansal raporlamanın güvenilirliği,
—Mevzuata uygunluk şeklinde sayılmıştır.
Avrupa Komisyonu da iç kontrol sisteminin amaçlarını aşağıdaki gibi
sıralamıştır.
—Bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğünü sağlamak,
—Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, plan ve politikalara uygunluğu
sağlamak,
—Varlıkların güvenliğini sağlamak,
—Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımını sağlamaktır.
COSO modelinde belirtilen, Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan
ve 5018 sayılı Kanunda sayılan ve birbirleri ile benzerlik gösteren bu
amaçlara ulaşılması iç kontrol tarafından tam olarak garanti edilmez. İç
kontrol süreçleri söz konusu amaçlara erişilmesinde idareye güvence verir.
Bu nedenle iç kontrolün sayılan amaçlarına ulaşmada kurumlar arasında
farklılıklar olması doğaldır. Sayılan bu amaçlara ulaşabilmesi için kamu
idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; üst yönetim, harcama
birimleri, muhasebe hizmetleri, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç
denetim birimleri üzerine bina edilmiştir.
II.A.4.Kamu İç Kontrol Standartları
Birçok ülkede uluslararası kabul görmüş standartlar, ulusal hukuk
kuralları, teşkilat yapısı, yönetim kültürü ve kendilerine has yapılar dikkate
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alınmak suretiyle ulusal kamu iç kontrol standartları oluşturulmuştur.
Türkiye’de de oluşturulacak kamu iç kontrol standartlarında INTOSAİ, COSO
ve COCO gibi uluslararası kabul görmüş iç kontrol standartları dikkate
alınacaktır.
COSO tarafından çıkarılan İç Kontrol Bütüncül Çerçevesi isimli
çalışmada iç kontrol standartları belirlenmiştir. Esas itibariyle COSO iç
kontrol standartları özel sektör için hazırlanmıştır. Avrupa Komisyonu da, AB
kurumlarında uygulanmak üzere 2000 yılında başladığı iç kontrol standardı
çalışmalarını her yıl güncelleştirmek suretiyle tamamlayarak (24) iç kontrol
standardı yayımlamıştır.
Ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma
görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve
yayımlanacağı 5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslarda hükme bağlanmıştır. Kamu idareleri, malî ve malî olmayan
tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle
yükümlüdür. Ancak, 5018 sayılı Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı
olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü
yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilecektir. İç
kontrol uygulamalarında kamu iç kontrol standartlarına uyulup uyulmadığı
merkezi uyumlaştırma görevi bağlamında Maliye Bakanlığı tarafından izlenip
değerlendirilecektir.
II.A.5.İç Kontrolün Temel İlkeleri
II.A.5.1.Genel Olarak
İç kontrol idarenin yönetim sorumluluğundadır. Kontrol sistemini
kurmak, işletmek ve değerlendirmek idarenin görevidir. İdarenin bütün iş ve
eylemlerini ve süreçte rol alan tüm görevlileri kapsayan iç kontrolün temel
ilkeleri İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6’ ncı maddesi
ile belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.
a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde
yürütülür.
b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar
dikkate alınır.
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c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün
görevlileri kapsar.
d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması
gereken önlemler belirlenir.
f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk,
saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî
yönetim ilkeleri esas alınır.
Yukarıda sayılan iç kontrolün temel ilkeleri aşağıda kısaca
açıklanmıştır.
II.A.5.2.Yönetim Sorumluluğu
İç kontrol sorumluluğu yönetime aittir. Kontrol faaliyetleri yönetimin
sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Bu ilke iç kontrolün tasarlanması,
uygulanması ve geliştirilmesi konusunda idarenin görevli ve sorumlu
olduğuna işaret etmektedir. İç kontrol sürecinin yönetim tarafından
izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
değerlendirme yapılırken iç denetim raporlarından da yararlanılır. İç
denetim idare tarafından oluşturulan iç kontrolün yeterliliğini ve etkinliğini
değerlendirerek bunu yönetime raporlar.
İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde idare
çalışanları tarafından ifa edilir. Bu bağlamda yeterli ve etkili bir kontrol
sisteminin oluşturulabilmesi için üst yöneticilerle diğer yöneticiler
tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli önlemlerin
alınması gerekmektedir.
COSO modeline göre iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasına,
güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans
hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun
sağlanmasına yardımcı olur. Ancak, iç kontrol sistemi, ne kadar iyi kurulursa
kurulsun bu amaçların gerçekleşmesi için kesin güvence sağlamaz. İç
kontrol, bu amaçların gerçekleşmesi için yönetime sadece makul bir
güvence sağlar. Kontrolün kişiler tarafından uygulanması nedeniyle eksiklik,
hata ve yanlış anlaşılmaların her zaman olması mümkündür.
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İdarede her personelin iç kontrol sorumluluğu bulunmaktadır. Üst
yönetici, iç kontrol sisteminin kurulmasından ve işleyişinden doğrudan
sorumludur. Bunun en önemli unsuru uygun ve gerekli bir kontrol ortamının
sağlanmasıdır. Üst yönetici, diğer yöneticilere liderlik yapmak, yol
göstermek, politika belirlemek suretiyle sistemin işleyişini gözetir. Belirli iç
kontrol mekanizmalarının kurulması için diğer yöneticilere yetki devreder.
İdarede yer alan diğer yöneticiler iç kontrol sisteminin tasarlanması
ve yürütülmesinde daha aktif bir rol alarak kontrol sürecini işletir. Her
yönetici kendi birimindeki iç kontrolün işleyişinden üst yöneticiye karşı
sorumludur. Ayrıca, mali hizmetler yöneticisinin de önemli rolü ve
sorumluluğu söz konusudur. Anılan yöneticiler idarenin plan, program,
bütçe ve raporlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rol alırlar ve mali
işlemlerin bu düzenlemelere ve mevzuata uygunluğunu kontrol ederler.
İç kontrol sisteminin doğru ve düzgün bir şekilde yürütülmesinde ve
geliştirilmesinde yöneticilerin yanında idaredeki tüm çalışanların
sorumluluğu vardır. Diğer personel görevini yaparken kontrol faaliyetini göz
ardı etmemek zorundadırlar. İdarenin amaç ve hedeflerine aykırı bir
durumu tespit ettiklerinde ilgili mercie bildirmek mecburiyetindedirler.
İç kontrol sisteminin yürütülmesinde yöneticiler ve idarede
çalışanlara ek olarak iç denetçilerin de görevleri söz konusudur. İç denetçiler
bu görevi iç kontrol sistemini denetlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesi
yönünde tavsiyelerde bulunmak suretiyle yerine getirirler.
II.A.5.3.Risk Esaslı İç Kontrol
İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde ve buna ilişkin
düzenlemelerin yapılmasında riskli alanların dikkate alınması bu ilkenin
özünü meydana getirmektedir. İç kontrol sürecinde risk değerlendirmesi
temel noktalardan birisidir. İç kontrolün ulusal düzeyde ve kurumsal bazda
uygulanmasında riskli alanların seçilmesi ve buna göre gereken çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
İç kontrolün uygulanmasında önceliğin riskli alanlara verilmesi,
kontrol maliyeti ile kontrol sonucunda elde edilecek fayda arasında bir
denge kurulmasını, kısaca en az maliyetle en fazla faydanın elde edilmesini
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sağlamaktadır. Bu ilke çerçevesinde idareler önce riskli alanları tespit
edecekler, sonra bu riskli alanları değerlendirip analiz edecekler ve kontrol
faaliyet ve süreçlerini bu analizlere dayandıracaklardır. Özetle; sadece
kontrol yapmış olmak için kontrol yapılmayacak, riskli alanlardan
başlanılarak yönetim sorumluluğu bağlamında iç kontrol faaliyetleri
yürütülecektir.
II.A.5.4.İç Kontrolde Sorumluluk
İç kontrolde sorumluluk işlem sürecinde yer alan tüm görevlileri
kapsar. Bu, etkin ve başarılı bir iç kontrolün olmazsa olmazlarındandır.
Çünkü idarenin bir faaliyetinde süreçte yer alan tüm yönetici ve
çalışanlarının ortak rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bir süreçte yer alan
tüm görevlilerin yapılan kontrolden sorumlu olmaları sürecin etkinliğini ve
verimliliğini artırır. Yoksa iç kontrole ilişkin sorumluluk, süreçte yer alan tek
bir görevliye yüklense istenilen etkinliğin sağlanması mümkün olamaz.
5018 sayılı yasa uyarınca; iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk
bakımından görev tanımları şunlardır:
Üst Yönetici: İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetim altında
bulundurulması.
Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari-mali
karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün isleyişinin temin edilmesi.
Mali Hizmetler Müdürü: İç kontrol sisteminin kurulması ve
standartların uygulanması çalışmalarında teknik destek ve koordinasyon ile
ön mali kontrol hizmetlerinin yapılması.
Muhasebe Yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve
standartlara uygunluğunu ve saydamlığın sağlanması
Gerçekleştirme Görevlileri: İç kontrolün uygulaması.
Personel: İç kontrolü yaşama geçirilmesi, işlemlerin yürütülmesi,
gözden geçirilmesi ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi.
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II.A.5.5.Kapsam Bakımından İç Kontrol
İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrolün
sadece mali işlem ve kararlarla sınırlandırılması bu ilkeye aykırılık teşkil
etmektedir. Uluslararası standartlarda olduğu gibi konuya ilişkin yasal
düzenlemelerde de iç kontrolün mali olan ve olmayan tüm karar ve işlemleri
kapsadığı vurgulanmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki kuruluşların tüm
faaliyetleri iç kontrol içine girmektedir. Bu bağlamda iç kontrolü sadece ön
mali kontrol olarak algılamak ve uygulamak doğru değildir. Ön mali kontrol
belli başlı bazı mali karar ve işlemler üzerinde gerçekleştirilen bir kontrol
faaliyeti iken iç kontrol ön mali kontrolü de içine alan daha geniş kapsamlı
bir kontrol faaliyet ve süreçlerinden meydana gelmektedir.
II.A.6. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken
Önlemler
II.A.6.1.Genel Olarak
Bu ilke uyarınca iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez
değerlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekir. İç kontrol
sisteminin değerlendirilmesi; idarenin iç kontrol uygulamalarının izlenmesi
ve gözden geçirilmesidir.
İç kontrol sistem ve mekanizmaları değişmez kurallar bütünü olmadığı
için ihtiyaç hissedildiğinde güncellenmeli ve yenilenmelidir. İç kontrol
değerlendirmeleri kurumsal düzeyde ve ulusal seviyede gerçekleştirilebilir.
II.A.6.2.Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların, iç kontrole
ilişkin yetki ve sorumlulukların belirtildiği 8 ‘inci maddesinde; iç kontrol
düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi
ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda
düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye
tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır denilmektedir. Bu bağlamda kurumsal
düzeyde değerlendirme yönetim, iç denetçiler ve dış denetçiler tarafından
yapılmaktadır.
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II.A.6.2.1.Yönetimin Değerlendirmesi:
Yönetim bizzat gözlem ve tespitlerle izleme yapabilir. Yönetim
tarafından yapılan değerlendirme sorumluluğu ilk etapta üst yöneticiler,
harcama yetkilileri ile mali hizmetler birimi yöneticisine aittir. Bu
yöneticilerin zaman zaman sistemin işleyişine yönelik toplantılar yaparak
eksiklikleri tespit edip gereken önlemleri almaları gerekir. Yapılan bu
değerlendirmelerde idarenin diğer çalışanlarının da görüş ve önerilerinin
dikkate alınması yararlı olur.
II.A.6.2.2.İç Denetçilerin Değerlendirmesi:
İç denetim; idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve
süreçle birlikte malî ve diğer kontroller bütünü olmak üzere iç kontrol
sisteminin bir parçasıdır. İç denetim; kurumun her türlü etkinliğini
denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla,
bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir.
Bir başka ifadeyle iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak
ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına
göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali
işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir
yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
İdarenin iç kontrol sistem ve uygulamaları iç denetim faaliyeti
kapsamında iç denetçiler tarafından değerlendirilir ve üst yöneticiye
raporlanır. İç denetim raporları da iç kontrol uygulamalarının
değerlendirilmesine katkı sağlar.
II.A.6.2.3.Dış Denetçilerin Değerlendirmesi
Bir diğer izleme yöntemi ise dış denetimdir. Dış denetim raporları da
mutlaka yararlanılması gereken raporlardandır. Dış denetimin de idarenin iç
kontrol ve uygulamaları konusunda görevi söz konusudur. Bu bağlamda dış
denetçiler de iç kontrol sistemini değerlendirir, aksayan yönleri tespit eder
ve sistemin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.
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Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı,
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlanmasıdır.
Bunlara ek olarak merkezi uyumlaştırma biriminin tespit ve
önerilerinin de dikkate alınması gerekir. Tüm bu kaynaklardan gelen
değerlendirmelerin dikkate alınması ve uygulanması iç kontrol sisteminin
olgunlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olur.
II.A.6.3.Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi:
Ulusal düzeyde iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi görevi
Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan merkezi uyumlaştırma birimine
aittir. Anılan birim “7.1. İç Kontrole İlişkin Merkezi Uyumlaştırma Görevi”
başlıklı bölümde sayılan ve açıklanan görevlerini yaparak idarelerin iç
kontrol sistemlerini izler, değerlendirir ve alınması gereken önlemleri
belirler. İyi uygulama örneklerini diğer kamu idarelerine yaygınlaştırır ve
gereken durumlarda mevzuat değişikliğine gider.
II.A.7.İç Kontrol Düzenleme Ve Uygulamalarında İyi Malî Yönetim
İlkeleri:
İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk,
saydamlık, hesap verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi malî
yönetim ilkelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu ilkeler kısaca aşağıda
açıklanmıştır;
II.A.7.1.Mevzuata Uygunluk:
Mevzuata uygunluk; kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili
kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olmasıdır. Uygunluk
denetimi de kurumun mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, belirlenmiş
yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek
amacıyla incelenmesidir. Denetimin konusu, kurumun mali işlemleri ve
faaliyetleridir. Uygunluk denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş bir kitleye
değil, çoğunlukla sınırlı sayıda ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara raporlanır.
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II.A.7.2. Saydamlık:
Saydamlık; (mali saydamlık) her türlü kamu kaynağının elde edilmesi
ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında
bilgilendirilmesidir. Bu amaçla;
a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,
b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik
planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi,
uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık
ve ulaşılabilir olması,
c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan
teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler
itibarıyla kamuoyuna açıklanması,
d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul
görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine
göre oluşturulması zorunludur.
Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve
önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye
Bakanlığınca izlenir.
Bu bağlamda mali saydamlık ile
-Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması,
-Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması,
-Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin
kamuoyuna açık olması,
-Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek
suretiyle yetkili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri amaçlanmıştır.
Saydamlığın, Devletin hesap verme sorumluluğuna etkisi söz
konusudur. Saydam bir mali sistem, kamu kaynaklarının kullanıldığı alanlarla
bu alanlarda meydana gelen sonuçlar hakkında kamuoyunu bilgilendirir ve
idari hiyerarşide kimin hangi sonuçlardan sorumlu olduğunu ortaya koyar.
Saydamlık, kamu kaynaklarının kullanımında siyasetçilerde olduğu gibi
bürokraside de davranışları etkiler. Böylece kaynak dağılımının etkinliğini ve
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 103

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

verimliliğini artırır ve kamu yönetimini etkin kılar. Saydamlığın bir diğer
önemli sonucu da yönetime duyulan güvenin artmasına olan katkısıdır.
Yönetim sahip olduğu yetkileri keyfi kullanmayacağını kamuoyuna deklare
ederek kendisine duyulan güveni artırır.
Saydamlığın sağlanabilmesi için kamuoyuna etkin ve düzenli bilgi
akışının sağlanması gerekir. Bunun temelinde de etkin raporlama yer alır.
Etkin raporlama genel kabul görmüş ilke, standart ve yöntemler
çerçevesinde yapılır.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geliştirdiği “Mali Saydamlık İyi
Uygulamalar Tüzüğü”ne göre üye ülkelerde desteklenmesi gereken dört
temel mali saydamlık ilkesi bulunmaktadır ki bunlar aşağıda sıralanmıştır.
a- Rollerin ve sorumlulukların belirgin olması,
Bu ilke gereği kamu sektörünün açıkça tanımlanması, ekonominin
diğer kısımlarından kesin bir şekilde ayrılması ve kamu sektörü içinde de
politika ve yönetim rollerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
b-Bilgilerin kamuya açık olması,
Hükümet, bütçe içi ve dışı faaliyetleri hakkında mali riskleri de
içerecek şekilde kamuoyuna düzenli aralıklarla bilgi vermelidir.
c-Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerinin açık olması,
Bütçe metni, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi ve
bütçenin dayandırıldığı politikaları içermelidir. Bütçe verileri politik analiz
yapmayı kolaylaştırmalı ve sorumluluğu artıracak şekilde sınıflandırılmalıdır.
d-Denetimin ve istatistiki veri yayımlamanın bağımsız olması,
Mali bilgiler hem kamuoyuna açık olmalı hem de bağımsız bir
denetim organı tarafından denetlenmelidir.
II.A.7.3. Hesap Verebilirlik
Mali yönden hesap verebilirliği ifade eden hesap verme sorumluluğu,
her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili
olanların; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde
edilmesinden,
kullanılmasından,
muhasebeleştirilmesinden,
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raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin
alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda
olmasıdır.
Hesap verme sorumluluğu ile hedeflenen sonuçları gerçekleştirmek
için nelerin yapılmasının planlandığı, nelerin yapılmış ya da yapılmamış
olduğu, nelerin yapılmakta olduğu, yapılması gerekli olan şeylerin
zamanında yapılıp yapılmadığı ve nelerin iyi gittiği, nelerin gitmediği
sorgulanır. Dolayısıyla, hesap verme sorumluluğu sayesinde hukuka
uygunluk, saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eşitlik gibi ilkelere uyulup
uyulmadığı saptanmakta ve sorumluluğu devredenlere sorumlulukların
öngörüldüğü gibi yerine getirilip getirilmediğini değerlendirme imkânı
doğmaktadır.
Hesap verme sorumluluğunun üç boyutu vardır;
a-Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu:
Yürütmenin Parlamentoya karşı olan sorumluluğudur ki Bakanların
sorumluluğu buraya girmektedir.
b-İdari ve Mali Hesap Verme Sorumluluğu:
Kamu yöneticilerinin bağlı ya da ilişkili olduğu bakanlarına ve üst
amirlerine karşı sorumluluğudur.
c-Vatandaşa Yönelik Hesap Verme Sorumluluğu:
Hem parlamentonun hem de bütünüyle Devletin vatandaşına karşı
sorumluluğudur. Kamu idaresinin yıllık faaliyet raporlarının kamuoyuna
sunulması ile bu sorumluluk yerine getirilmiş olur.
Özetle, hesap verme sorumluluğu olanları; bakanlar, üst yöneticiler,
harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler birimi
yöneticisi, muhasebe yetkilisi ve kamu kaynağının elde edilmesinde görevli
olanlar şeklinde sıralayabiliriz.
Bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme
görevlileri, mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin hesap
verme sorumluluğu “7.2. İç Kontrole İlişkin Görev, Yetki Ve Sorumluluklar”

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 105

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

başlıklı bölümde açıklanacağı için burada sadece kamu kaynağının elde
edilmesinde görevli olanların hesap verme sorumluluğuna değinilmiştir.
II.A.7.4.Ekonomiklik
Ekonomiklik; bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına
ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmedir.
II.A.7.5.Etkinlik
Etkinlik; kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da
çıktılarını maksimize etmektir.
II.A.7.6.Etkililik
Etkililik; bir faaliyetin planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki
ilişkiyi, hedefe ulaşma derecesi ve yerindeliğini ifade eder.
II.A.8. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları
İç kontrol standartlarını oluşturan birçok ülke örnek olarak COSO
çerçevesini esas almıştır. COSO modelinde yer alan, kontrol ortamı, risk
değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme gibi iç
kontrolün birbiriyle bağlantılı beş unsuru iç kontrol standardı olarak
düzenlenmiştir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7’ nci maddesi
ile ülkemizde yapılan düzenlemeye bakıldığında iç kontrolün unsurları ve
genel koşulları noktasında uluslararası kabul görmüş iç kontrol model ve
standartlarının esas alındığı görülmektedir.
Bu cümleden olmak üzere ülkemizde uygulamaya konulan iç
kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.
II.A.8.1.Kontrol Ortamı
Kontrol ortamı, iç kontrole ilişkin havayı ifade eden bir unsurdur.
Kontrol ortamı, bir kuruluştaki yönetimin kurum içi kontrolün önem ve
mahiyetine ilişkin bakış açısı, tutum ve davranışlarını ifade eder. İç
kontrolün amaçlarına ulaşılması için gerekli olan düzen ve çerçeveyi sağlar.
Kuruluştaki kontrol bilinci kontrol ortamının özünü meydana getirmektedir.
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Ayrıca, kontrole ilişkin çevresel faktörler de kontrol ortamı kapsamında
mütalaa edilmektedir. Bu bağlamda;
—İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış
sağlaması önemlidir.
—Etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır.
—Ayrıca, performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev,
yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere
verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesinin sağlanması
gerekmektedir.
—İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve
sorumluluklarının da açık bir şekilde belirlenmesi zorunludur.
Kontrol ortamı iç kontrolün en önemli unsurlarındandır. Etkin bir iç
kontrol sürecinin tasarlanması ve uygulanabilmesi için kontrole bakışın
pozitif olması, kontrol faaliyetlerinin desteklenmesi ve benimsenmesi
gereklidir. Bunun için de kurumların üst yöneticilerine büyük görev
düşmektedir. Bu görev ifa edilirken kurumun alt kademe yöneticileri ile
diğer çalışanlarının da katkısı gerçekleştirilmelidir.
Kısaca, uluslararası standart ve uygulamalara bakıldığında kontrol
ortamını oluşturan veya etkileyen ve aşağıda sıralanan çeşitli faktörler söz
konusu olmaktadır;
-Dürüstlük ve etik değerlere bağlılık,
-Uzmanlık ve liyakate önem verilmesi,
-Teşkilat yapısı,
-Yetki devri ve paylaşımı,
-Beşeri sermayenin iyi kullanılması,
-Merkezi uyumlaştırma birimi ile iyi ilişkiler,
-Bütçe sistemi,
-Yönetim raporlama sistemi,
-Muhasebe ve finansal kontrol süreçleri,
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Kurum içi kontrolün yürütülmesinde kontrol ortamını etkileyen
faktörlerin izlenmesi ve gözlenmesi önem arz etmektedir. Bunun için
yönetimin gerekli tedbirleri alması ve uygulaması gerekmektedir.
II.A.8.2.Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler
dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir.
İdarelerin, stratejik planda ve performans programında belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri
değerlendirmeleri gerekmektedir.
Risk değerlendirmesi, kuruluşun maruz kalabileceği iç ve dış risklerin
iç kontrol tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmenin
yapılabilmesi için kurumda risk yönetim sürecinin oluşturulmuş ve
uygulanıyor olması gerekmektedir.
Risk değerlendirmesi, kurumsal risk yönetiminin bir unsurudur. Risk
değerlendirmesinin yapılabilmesi için ayrıca kurumsal amaç ve hedeflerin
açık ve net olarak ortaya konulması gereklidir. Kurumsal amaç ve hedefler
idarelerin hazırlayacağı stratejik plan ve performans programında yer alacak
olan amaç ve hedeflerdir. Risk değerlendirmesi anılan dokümanlardaki
amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyecek olayların değerlendirilmesidir.
Böylece söz konusu amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyebilecek risklere
karşı gerekli önlemlerin alınması ve sürecin yönetilmesi sağlanmış olacaktır.
Özetle, risk değerlendirmesi, kurumsal amaç ve hedeflere ilişkin
risklerin belirlenmesi, etkilerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi şeklinde
tezahür eder.
II.A.8.3.Kontrol Faaliyetleri
Kontrol faaliyetleri, yönetimin emir ve direktiflerine uyulmasını temin
eder ve güvence sağlar. Kontrol faaliyetleri, risklerin yönetilmesi ve gerekli
önlemlerin alınmasına yardımcı olan faaliyet, politika ve prosedürlerden
oluşan mekanizmalardır. İç kontrolün ayrılmaz bir parçası olan kontrol
faaliyetleri kontrol süreçleri olarak da adlandırılmaktadır.
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Kontrol faaliyetleri, önleyici, tespit edici ve düzeltici olarak belirlenir
ve uygulanır. Bu faaliyetler, hatalı ve mevzuata aykırı uygulamaların
önlenmesi, ortaya çıkarılması ve düzeltilmesine yönelik tasarlanıp
uygulanmalıdır. Ayrıca kontrollerin yetersiz olduğu alanlarda ilave
kontrollerin uygulanması da gerekli olabilir.
Kontrol faaliyetlerini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür;
-Mali kontrol,
-Muhasebe kontrolü,
-Süreç kontrolü,
-İdari kontrol,
Ayrıca, katı ve yumuşak kontrol ayrımı da yapılabilir.
Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması idarelerin görev
ve sorumluluğundadır. Belirlenen bu faaliyetlerin merkezi uyumlaştırma
birimi olan Maliye Bakanlığınca belirlenen standart ve yöntemlerle
uyuşması gerekmektedir. En azından aykırı olmamalıdır.
Kuruluşlarda tasarlanan ve uygulamaya konulan kontrol
faaliyetlerinin, kuruluşun iç kontrol amaçlarına ulaşmasını sağlayacak
şekilde etkin ve verimli olması gerekmektedir. Ayrıca, kontrol faaliyetlerinin
yeterli olması ve kurumsal amaçlarla bütünlük içinde olması gereklidir.
Kontrol faaliyetleri bir kurumun her kademesinde ve tüm faaliyet ve
fonksiyonlarına yönelik oluşturulur. Uluslararası standart ve uygulamalarda
kontrol faaliyetleri; onay, yetkilendirme, doğrulama, mutabakat, faaliyet ve
performansın gözden geçirilmesi, varlıkların güvence altına alınması, fiziki
kontroller, kayıtların ve bilgilerin muhafaza edilmesi ve görevler ayrılığı gibi
çeşitli aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Kurumlarca bu aktivitelere
manuel veya dijital ortamda başka aktiviteler eklenebilir.
II.A.8.4.Bilgi ve İletişim
İç kontrolün diğer bir unsuru bilgi ve iletişimdir. Bilgi ve iletişim;
idarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin uygun bir şekilde kaydedilmesi,
tasnif edilmesi ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine
getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilmesidir. Sözü edilen bilgiler
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sadece finansal işlemlere yönelik bilgiler olmayıp kurumun tüm faaliyet ve
işlemlerini kapsayan bilgilerdir.
Ayrıca, kurum içinde etkin bir iletişim ağının kurulması gereklidir.
Bunun için kurum içi sözlü veya yazılı iletişim kanalları açık olmalı, yatay ve
dikey bilgi akışları sağlanmalıdır. Aynı şekilde kurum dışı paydaşlarla ve
yetkili mercilerle de etkin bir iletişim kurulmalıdır. Bu iç ve dış iletişimleri
sağlayacak bilişim ağları, kayıt sistemleri, bilgi işleme yöntemleri ve gerekli
insan kaynaklarından yararlanılmalıdır. Kurum içi ve dışı iletişimde başarı
sağlanabilmesi için tüm çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça
belirtilmeli, organizasyon içi iletişim kanalları açık olmalı, bu konudaki
sınırlamalar kaldırılmalı, esnek bir iletişim ortamı sağlanmalıdır. Ayrıca
kurumun dış iletişime de açık olduğu belirtilmelidir.
5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı düzenlemeleri ile bilgi ve
iletişime ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mali istatistikler, muhasebe
kayıtları ve faaliyet raporları bu düzenlemelerden bir kaçıdır. Bu noktada
kurum yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Kurum yöneticilerinin
geleneksel yapı ve yaklaşımları terk ederek yeni sistemin öngördüğü
yaklaşım ve yöntemleri benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir.
II.A.8.5.Gözetim(İzleme)
Bir başka iç kontrol unsuru ise gözetimdir. İzleme olarak da
adlandırılan bu unsur; iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi,
gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini ifade etmektedir. Gözetimden
maksat; iç kontrol amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, sistemin geliştirilmesi
ve tekâmül ettirilmesidir. İç kontrolün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve
güvence altına alınabilmesi için etkin ve yeterli bir gözetimin
uygulanabilmesi gereklidir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da ifade edilen iç
kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi ile iç kontrolün performansı ölçülür ve kalitesi
değerlendirilir.
Gözetim, içeriden ve dışarıdan yapılabilir. İç gözetim bizzat yöneticiler
tarafından yapılan izleme, gözden geçirme ve değerlendirmelerdir. İç
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denetçiler tarafından yapılan değerlendirmeler de bu kapsamdadır.
Dışarıdan yapılan gözetim ise, merkezi uyumlaştırma fonksiyonu
bağlamında Maliye Bakanlığınca yapılacak izleme ve değerlendirmeler ile
Sayıştay tarafından yapılan değerlendirmelerden meydana gelmektedir.
Tüm bu izleme ve değerlendirmeler iç kontrol sisteminin gelişmesine
katkıda bulunacaktır.
II.A.9.İç Kontrol Mevzuatı
İç kontrol konusunda çok güçlü bir mevzuat alt yapısı
bulunmaktadır.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun en
önemli ve geniş bölümünü oluşturan İç Kontrolün çeşitli ikincil mevzuatta da
sıkça ele alındığı görülmektedir. Aşağıda İç Kontrole ilişkin mevzuat detaylı
bir şekilde yer almaktadır.
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003
tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete)
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005
tarih ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete)
 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete)
 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(12.07.2006 tarih 26226 sayılı Resmi Gazete)
 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 tarih ve 26738
sayılı Resmi Gazete)
 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
(04.02.2009 tarih, www.bumko.gov.tr)
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Tablo6:İç Kontol Standartları

İÇ KONTROL STANDARTLARI

KONTROL

RİSK
DEĞERLENDİRME

ORTAMI

KONTROL
FAALYETLERİ
STANDARTLAR

BİLGİ VE
İLETİŞİM
STANDARTLARI

Kontrol
Stratejileri ve
Yöntemleri

Bilgi ve
İletişim

İZLEME
STANDARTLRI

STANDARTLARI

STANDARTL
Etik
ARI
Değerler ve
Dürüstlük

Risklerin
Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi

Misyon,
Organizasyon
Yapısı ve
Görevler

Programlama

Planlama ve

Personelin
Yeterliliği ve
Performansı

Prosedürlerin
Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesi

Görevler
Ayrılığı

Raporlama

İç Kontrolün
Değerlendirilmesi

İç Denetim

Kayıt ve
Dosyalama
Sistemi

Hiyerarşik
Kontroller
Yetki Devri

Hata,
Usulsüzlük ve
Yolsuzlukların
Bildirilmesi
Bildirilmesi

Faaliyetlerin
Sürekliliği

Bilgi
Sistemleri
Kontrolleri
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II.A.10.İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar
İç kontrol kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 55.maddesi’nde; “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve
diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemi, söz
konusu Kanun’un 57.maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve
kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön
malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu hükme bağlanarak, iç kontrolün
kapsamı da ortaya konulmuştur.
Kanun’un 11.maddesi incelendiğinde de malî yönetim ve kontrol
sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi konusunda Belediye
Başkanlarının meslislerine karşı sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı
maddede, üst yöneticilerin bu sorumluluklarının gereklerini harcama
yetkilileri, malî hizmetler birim ve iç denetçiler aracılığıyla yerine
getirecekleri hükme bağlanmıştır. İç kontrol sisteminin kurulması,
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar
yapılması ise sözü edilen Kanun’un 60.maddesi ile mali hizmetler birimine
verilmiştir.
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GÖREVLİLER

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetici

 İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetimi,
 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip
olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve
yeterli
yöneticilerle
personele
verilmesinden,
belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı
bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve
saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri
çerçevesinde sorumlu,
 İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve idare
faaliyet raporuna eklerler,
 Sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar ve aynı
usulle görevden alırlar.

İç Denetçiler

 Kurumdaki iç kontrol sistem ve süreçlerini işlevsel
açıdan denetlenmesi,
 Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst
yöneticiye rapor edilmesi,
 Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesi

Harcama
Yetkilisi
(Birim
Müdürleri)

 Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün
işleyişinden sorumlu,
 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip
olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve
yeterli
yöneticilerle
personele
verilmesinden,
belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı
bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve
saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri
çerçevesinde sorumlu,
 iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim
faaliyet raporlarına eklenmesi,

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 114

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Mali
Hizmetler
Birimi
(Strateji
Geliştirme
Birimi)

 İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama
yetkililerine danışmanlık yapma ve bilgilendirme
faaliyetinin yürütülmesi,
 İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde
yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst
yöneticinin onayına sunulması,

Muhasebe
Yetkilisi

 Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe
kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve
erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu,

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Üst
Yönetici Rehberi”

Ayrıca, iç kontrole ilişkin, 5018 sayılı Kanun’un 55.maddesinde, malî
yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye
Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından belirleneceği, geliştirileceği ve
uyumlaştırılacağı hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen yerlere, sistemlerin
koordinasyonunu sağlama ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verme
görevi de yine aynı maddeyle verilmiştir.Bu yetki kapsamında, Maliye
Bakanlığı tarafından, 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde
aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.
“Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından görev alanları
çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere
ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı
Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol Standartlarına
uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin
olmak zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde
hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları,
idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları
gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak
katılımcı yöntemlerle belirlenecek ve üst yönetici onayını
izleyen 10 işgünü içinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 115

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol
Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken
çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı
oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin
hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç
31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz
konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında
yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri
tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
Diğer taraftan, 26.5.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenen geçiş
takvimi uyarınca, 2008 ve sonraki yıllarda stratejik plan ve
performans programı hazırlayacak
idareler, hazırlık
çalışmalarında bunlara ilişkin standartları da dikkate
alacaklardır. Stratejik plan ve performans programı
hazırlamayacak kamu idareleri ise bu plan ve programların
hazırlanması dışında kalan hususlara uyum sağlayacaklardır.”
Tebliğ’de iç kontrolün kamu idarelerinde kurulması ve geliştirilmesine
yönelik yöntem, süreç ve sistem konusunda da belirlemeler yapılmıştır.
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III.İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

III.A.2017- 2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Değerlendirmesi
İç kontrol, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve
performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda,
mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık
ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi,
zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence
sağlayan bir yönetim aracı olarak yukarıda tanımlanmıştı. Bu açıdan
bakıldığında, iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, mevzuatın
beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte,
idarenin faaliyetlerine değer katan İç Kontrol yönetim biçiminin
geliştirilmesi amacıyla 2017-2018 Eylem Planımızı hazırlama ihtiyacı
duyulmuştur.
Yüreğir Belediye Başkanlığı 2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem
Planında makul güvencenin sağlanmasına yönelik olarak 18 standart altında
toplam 161 adet eylem belirlenmiştir. Uyum Eylem Planında yer alan
eylemlerin bileşenler, standartlar ve genel şartlarla uyumu, yeterliliği ve
etkinliği iki bölümde değerlendirilmeye çalışılacaktır;
1- Genel Değerlendirme ve
2- Bileşen Bazında Değerlendirme.
Genel Değerlendirme bölümünde eylemlerin bileşenlere ve
standartlara dağılımı, genel şart bazında ağırlıkları, genel olarak
zamanlamaları, önceliklendirilmeleri ve sorumluları değerlendirilecektir.
Bileşenler Bazında Değerlendirme bölümünde ise her bir iç kontrol bileşeni
bazında eylemlerin yeterlilik ve etkinlikleri ele alınacaktır.
İç kontrol Uyum Eylem Planında yer alan eylemler bileşenler bazında
ele alınmadan önce, genel kavramlar üzerinden bir değerlendirme
Yüreğir Belediye Başkanlığı
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yapılmalıdır. Bu değerlendirmede Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin,
iç kontrol sisteminin etkinliğini ifade eden standartlarla uyumu ele
alınmalıdır.
Standartlarla uyumlu bir Eylem Planında, eylemlerin iç kontrol
bileşenlerine dağılımı, genel şartların bileşenlere dağılımı ile uyumlu
olmalıdır. Dağılım çok genel bir önceliklendirme ölçütüdür. Daha hassas ve
detaylı bir uyum analizi yapabilmek için dağılımın yanı sıra ağırlıklandırma
ölçütünü de dikkate almak gereklidir. Bu nedenle Eylem Planının
standartlarla uyumu için her bir bileşendeki standart başına eylem oranının
(ağırlık) o bileşendeki standart başına genel şart oranı ile de uyumlu olması
gereklidir.
Eylem Planının genel şartlara uygunluğu ve standartlarla
uyumluluğunun yanı sıra Planda yer alan eylemlerin zamanlaması da çok
önemlidir. Planda yer alan eylemlerin tamamlanma süreleri belirlenmiş
olmalıdır. Ayrıca Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma
tarihleri itibariyle bileşenlere dağılımı (önceliklendirme) da iç kontrol
sisteminin gerekleri ile uyumlu olmalıdır. Uyum Eylem Planının iç kontrol
sisteminin sürekliliğini sağlayabilmesi için eylemlerin bir bölümünün
süreklilik göstermesi gereklidir. Süreklilik gösteren eylemelerde benzer
şekilde iç kontrol sisteminin gereklerine uygun bir önceliklendirme de
olmalıdır.
Son olarak Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu olan
birimlerin eylemlerin doğası ve icrası ile de uyumlu olması gerekir. Pek çok
faaliye doğası gereği belli bir birimin sorumluluğunda olmak zorundadır.
Yine benzer şekilde bazı eylemlerin icrası da belli bir birimin sorumluluğunu
gerektirmektedir. Bazı eylemler ise koordinasyonun sağlanması nedeniyle
belli birimlerin sorumluluğunu gerektirmektedir (yazı işleri, eğitim gibi).
Eylemlerin sorumlu birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yer alan
faaliyetler olması ise zorunlu değil ancak beklenen bir durumdur.
Bilindiği üzere İç Kontrol Standartları 18 standart ve 79 genel şarttan
oluşmaktadır. Aşağıdaki Tabloda İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan
bileşen, standart ve genel şartların sayı ve dağılımları yer almaktadır.
Görüldüğü üzere genel şartların dağılımına göre bir analiz yapılacak olursa,
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ilk sırada kontrol ortamı bileşeni yer almakta onu bilgi ve iletişim bileşeni ve
kontrol faaliyetleri bileşeni izlemektedir. Risk değerlendirme bileşeni
dördüncü sırada izleme bileşeni ise son sırada yer almaktadır.
Belediyemizin iç kontrol alanındaki sorunlarının tespiti ve bu
sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için mevcut durum analizi
kapsamında, 2017-2018 yıllarında, 161 adet eylem öngörülmüştür.
Kontrol Ortamı standardın da (KOS) 55eylem belirlenmiş,
Risk Değerlendirme Standardın da (RDS) 29 eylem belirlenmiş,
Kontrol Faaliyetleri standardın da (KFS) 34 eylem belirlenmiş,
Bilgi ve İletişim Standardın da (BIS) 35 Eylem Belirlenmiş,
İzleme Standardın da (IS) 8 Eylem belirlenmiştir

Tablo 7: 2017-2018 Dönemi Belirlenen Eylem Sayısı
İÇ KONTROL
BİLEŞENLERİ

KONTROL
ORTAMI

RİSK
DEĞERLENDİRME

STANDART
KODU

STANDART ADI

GENEL
ŞART
SAYISI

BELİRLENEN
EYLEM
SAYISI

1

Etik değerler ve
dürüstlük

6

8

2

Misyon,
organizasyon
yapısı ve görevler

7

17

3

Personelin
yeterliliği ve
performansı

8

19

4

Yetki devri

5

11

5

Risklerin
belirlenmesi ve
değerlendirilmesi

6

14

6

Planlama ve
Proğramlama

3

15
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KONTROL
FAALİYETLER

BİLGİ VE İLETİŞİM

İZLEME

7

Kontrol stratejileri
ve yöntemleri

8

Prosedürlerin
belirlenmesi ve
belgelendirilmesi

3

6

9

Görevler ayrılığı

2

8

10

Hiyerarşik
kontroller

2

3

11

Faaliyetlerin
sürekliliği

3

5

12

Bilgi sistemleri
kontrolleri

3

8

13

Bilgi ve iletişim

7

12

14

Raporlama

4

4

15

Kayıt ve
dosyalama sistemi

6

16

16

Hata, usulsüzlük
ve yolsuzlukların
bildirilmesi

3

3

17

İç kontrolün
değerlendirilmesi

5

4

18

İç Denetim

2

4

79

161

TOPLAM
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Tablo 8:İç Kontrol Standartları Genel Şartlarının Bileşenlere Dağılımı
BİLEŞENLER

Standart

Genel Şart

Dağılım (%)

Kontrol Ortamı

4

26

33

Risk Değerlendirme

2

9

11

Kontrol Faaliyetleri

6

17

22

Bilgi ve İletişim

4

20

25

İzleme

2

7

9

Toplam

18

79

100

Yüreğir Belediye Başkanlığımızın İç Kontrol Standartları Uyum Eylem
Planında ise makul güvencenin sağlanmasına yönelik olarak toplam 161
adet eylem belirlenmiştir. Bu eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı,
genel şartların bileşenlere dağılımı ile karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
Tablo 9: Genel Şart ve Eylemlerin Bileşenlere Dağılımı
Genel Şart

Eylem

Eylem

(%)

(%)

Sayısı

Kontrol Ortamı

33

34

55

Risk Değerlendirme

11

18

29

Kontrol Faaliyetleri

22

21

34

Bilgi ve İletişim

25

22

35

İzleme

9

5

8

Toplam

100

100

BİLEŞENLER
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İç kontrol uyum eylem planı ancak üst yönetimin sahiplenmesiyle
birlikte tüm çalışanların gayreti ile kurumsal düzeyde hayata geçecektir. İç
kontrol, kamu hizmetlerinin sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık korunması, mali bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul
güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.
Belediye Başkanlığımızın hizmet sunumunda hayata geçirmeye
çalıştığı plan, program ve bütçe süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve uyumlu bir
şekilde çalışması ve uygulamada beklenen sonuçları sağlayacak şekilde
faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi iç kontrol sisteminin etkinliğine
de bağlıdır. Açıkçası bu husus iç kontrol sistemini yönetimin etkinliğini
artırmada kullanacağı en önemli araçlardan bir eylem haline getirmektedir.
İç kontrol uyum eylem planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre
sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve uygulama sonuçları düzenli
olarak izlenecektir. Bu açıdan bakıldığında Planın başarısı sistematik izleme
ve değerlendirme sürecine bağlıdır. Bu süreç içerisinde uygulama sonuçları
ile izleme ve değerlendirme raporları tüm kesimlerle paylaşılacaktır.
İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev
yapan yöneticiler uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi
sorumluluk alanlarında yerine getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır.
Kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve
performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda,
mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması,
varlıkların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında,
doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir
yönetim aracı olarak tanımladığımız iç kontrol çalışmalarını, mevzuatın
beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte,
yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz faaliyetlere değer katan bir yönetim aracı
olarak değerlendirmekteyiz.
Bu çerçevede iç kontrol uyum eylem planının 2017-2018 yıllarında
aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesi sürecinde aşağıda sıralanan temel
adımlar atılacaktır:
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 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal
yapı ve öncelikler dikkate alınarak bir program dâhilinde
öngörüldüğü şekilde aşama uygulamaya konulacaktır.
 Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve 6’er aylık
dilimlerle “İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu” kaleme
alınacak ve Başkanlık Makamına sunulacaktır.
 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamına ilişkin
faaliyetlere özellikle planın ilk uygulama diliminde öncelik
verilecektir.
 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetleri yerine
getirebilmek amacıyla birçok faaliyet için çalışma grubu kurulacak
ve bu grupların etkin çalışmalar yapabilmesine olanak
sağlanacaktır.
 Uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için
gerekli olan talimatlar yazılı olarak verilecektir.
 İç kontrol sisteminin çıktıları için iyi bir kütük ve arşiv sistemi
oluşturulacaktır.
 Tabloda tamamlanma tarihi sürekli olarak gösterilen eylemlere
ilişkin, ilk hangi tarihte somut olarak ne yapılacağına ilişkin
sorumlu birimlerce bir tablo oluşturularak, bu eylem planının
yayınlanmasını takip eden bir ay içinde üst yönetime sunulacaktır.
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III.B. İç Kontrol Uyum Eylem Planı
Tablo 10: İç Kontrol Eylem Planı Cetveli
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

EYLEM KOD
ÖNGÖRÜLEN
SORUMLU
NO
EYLEMLER
MEVCUT DURUM
BİRİM
KOS Kontrol Ortamı Standardı
KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük
Yeni alınacak
personellere verilecek
Oryantasyon (uyum)
Yeterli güvence
Eğitimi Programının
sağlanmadığından İnsan Kaynakları
KOS 1.1.1 hazırlanması, bu
dolayı
ve Eğitim
program konularına İç
eylem yeniden
Müdürlüğü
kontrol başlığının da
öngörülmüştür.
eklenmesi ve gerekli
eğitimlerin verilmesi.
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İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM

ÇIKTI
SONUÇ

TAMAMLANMA
TARİHİ

Eğitim ProgramıEğitim
Tutanakları

Sürekli
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KOS 1.1.2

KOS 1.1.3

Kurum intranet
sayfasında “iç kontrol”
bölümü oluşturulacak,
düzenli anketler ve
eğitim materyalleri ile
sürekli güncel
tutulacaktır.
Ön Mali Kontrolün
Yapılması Sağlanacaktır.

KOS 1.1.4

Etik komisyonu üyeleri
güncellenecektir.

KOS 1.1.5

Etik kurallarının
güncellenmesi ve bu
çerçevede Etik
Sözleşmelerinin belli
dönemlerde yenilenmesi
uygulaması Etik
Yönergesi ile

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Sürekliliği
Sağlanacaktır.
Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Yeterli güvence
sağlanmış olup;
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü
İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

İntranet Sayfası,
Eğitim
Materyalleri

Sürekli

Ödeme Emri

Sürekli

Etik Komisyonu
Listesi

Sürekli

Etik Sözleşmeleri
-Yönerge

Sürekli
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düzenlenecektir.

KOS 1.1.6

Etik kurallar uygun
kanallarla çalışanlar,
hizmet sağlayıcılar ve
hizmet alanlara
duyurulacaktır.

Yeterli güvence
sağlanmış olup;
eylem yeniden
öngörülmüştür.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

İnternet,
Panolar,

Sürekli

KOS 1.1.7

Etik kurallar temel ve
oryantasyon
eğitimlerine dahil
edilecektir.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Eğitim
Programları

Sürekli

Kurul Kararı

Sürekli

KOS 1.1.8

Kuruma yapılan
başvurular etik kural
ihlali yönünden
değerlendirilip gerekli
olması halinde Etik
Kuruluna aktarılacaktır.
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Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü
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KOS2

KOS 2.1.1

KOS 2.1.2

KOS 2.1.3

Misyon Organizasyon Yapısı Ve Görevler
Belediyenin misyon ve
vizyonunun görsel
temalarla dikkat çekici
hale getirecek, iç ve dış Sürekliliği Sağlanacaktır.
mekan panoları ile
internet sitesinde
paylaşılacaktır.
Birim yöneticileri
çalışanlarla görev
dağılımında yer alan
faaliyetlere ilişkin
Sürekliliği Sağlanacaktır.
düzenli gerçekleşme
toplantıları
yapacaklardır.
Başkan yardımcıları
tarafından İzleme
Sürekliliği Sağlanacaktır.
Toplantıları
yapılacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Destek
Hizmetler
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Panolar,
İnternet Sitesi,

Sürekli

Tüm Birimler

Toplantı
Tutanakları

Ayda bir

Toplantı
Tutanakları

3 ayda bir

Üst Yönetim

Tüm Birimler
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KOS 2.1.4

KOS 2.1.5

KOS 2.1.6

Üst yönetim birim
yöneticileri ile birim
faaliyetleriyle ilgili
ilerleme toplantıları
yapacaktır.
Elektronik Belge
Yönetim Sistemi
oluşturulacak ve tüm
faaliyetler bu sistem
üzerinden
yürütülecektir.
İntranet portalı
Elektronik Belge
Yönetim Sistemi, Süreç
Yönetim Sistemi,
Prosedür Yönetimi
Sistemi, Performans
Yönetim Sistemi gibi
uygulamalarla
güçlendirilecektir.
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Sürekliliği Sağlanacaktır.

Üst Yönetim

Tüm Birimler

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Toplantı
Tutanakları

Üç Ayda
Bir

Elektronik Belge Temmuz
Yönetim Sistemi 2017

Kurum
WEB sitesi

Sürekli
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KOS 2.1.7

Hizmet Memnuniyeti
ve Personel
Memnuniyeti Anketleri
yapılacaktır.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

İnsan
Basın Yayın ve
Kaynakları ve
halkla İlişkiler
Eğitim
Müdürlüğü
Müdürlüğü

Hizmet Envanteri
Yeterli güvence
Standartları süreç
sağlanmadığından
analizlerine dayalı
KOS 2.1.8
dolayı
Tüm Birimler
olarak düzenli bir
eylem yeniden
biçimde revize edilecek
öngörülmüştür.
ve duyurulacaktır.
Belediyemizde ortak
Yeterli güvence
bir veri tabanı
sağlanmadığından
oluşturulması ve
Bilgi İşlem
KOS 2.1.9
dolayı
Tüm Birimler
bilgilerin tek bir
Müdürlüğü
eylem yeniden
kaynaktan elde
öngörülmüştür.
edilmesi sağlanacaktır.
Belediyemizdeki tüm
Mali Hizmetler
KOS 2.1.10 süreçler performans
Sürekliliği Sağlanacaktır.
Tüm Birimler
Müdürlüğü
hedefleri, stratejik
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Anket Analiz
Sonucu

Yılda
2 kez

Hizmet
Standartları
Tabloları

6 ayda bir

Ortak veri
tabanı

Mart 2018

Değerler Zinciri

Sürekli
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hedefler, stratejik
amaçlar ve stratejik
alanlar ile
ilişkilendirilecektir.
Her birimde, Görev
Tanımlarının
KOS 2.1.11 yapılması ve var
olanların Revize
edilmesi sağlanacaktır.
Her bir Görev için
(Faaliyet) Süreç Akış
KOS 2.1.12
Şemaları
Oluşturulacaktır.
Her bir Süreç Akış
Şeması için sorumlu
KOS 2.1.13 personel
belirlenecektir ve
tebliğ edilecektir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Tüm Birimler

Görev Tanımları
Cetveli

Haziran
2017

Tüm Birimler

Süreç Akış
Şemaları

Haziran
2017

Tüm Birimler

Görevlendirme
yazısı

Sürekli
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Belediyenin tüm
faaliyet ve
süreçlerindeki karar ve
KOS 2.1.14
yetki kullanımı
alanlarının envanteri
çıkartılacaktır.

Sürekliliği Sağlanacaktır.

İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

Tüm birimlere ait
KOS 2.1.15 hassas görevler
belirlenecektir.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Tüm Birimler

Hassas Görevlerde
çalışan personeller asıl
ve yedek olarak
belirlenecektir.
KOS 2.1.16 Bu Listelerdeki
personellerin, geçici ya
da sürekli ayrılmalar
dâhil olmak üzere
sürekli olarak

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Yetki Belgesi

Sürekli

Hassas Görevler
Listesi

Temmuz
2017

Görevlendirme
Listesi

Temmuz
2017
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güncellenecektir.
Yeterli güvence
Destek
Kat Planı
sağlanmadığından
KOS 2.1.17
Hizmetler
Tüm Birimler
Oluşturulacaktır
dolayı eylem yeniden
Müdürlüğü,
öngörülmüştür.
KOS 3
Personel Yeterliliği ve Performansı
Yeterli güvence
Belirlenen görev
sağlanmadığından
tanımlarına uygun asgari
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.1
dolayı
Tüm Birimleri
nitelik ve yeterlilikler
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
belirlenecektir.
öngörülmüştür.
Personel performans
Yeterli güvence
göstergeleri
sağlanmadığından
oluşturulacak, atama ve
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.2
dolayı
Tüm Birimleri
yer değiştirmelerde bu
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
göstergeler dikkate
öngörülmüştür.
alınacaktır
Faaliyetlerin gerektirdiği
Yeterli güvence İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.3
insan kaynağı ihtiyacı ile sağlanmadığından Eğitim Müdürlüğü
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Kat Planı

Mart 2017

Görev Tanım
Cetvelleri

Temmuz
2017

Gösterge
Tablosu

Ağustos
2017

Boşluk
Analizi

Aralık
2017
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KOS 3.1.4

KOS 3.1.5

KOS 3.1.6

mevcut insan kaynağı
dolayı
envanteri arasında bir
eylem yeniden
“boşluk analizi”
öngörülmüştür.
çalışması yapılacaktır.
Görevlerin etkin bir
Yeterli güvence
şekilde yürütülmesine
sağlanmadığından
makul güvence sağlamak
İnsan Kaynakları ve
dolayı
amacıyla, görevlere
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
ilişkin asgari nitelikler
öngörülmüştür.
belirlenecektir.
Yönetici ve diğer
çalışanlar için Norm
Yeterli güvence
Kadro Çalışması
sağlanmadığından
sonuçları da dikkate
İnsan Kaynakları ve
dolayı
alınarak yetkinlik
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
kriterleri (eğitim, bilgi,
öngörülmüştür.
deneyim)
oluşturulacaktır.
Hizmet içi eğitim
Sürekliliği
İnsan Kaynakları ve
yönergesi revize
Sağlanacaktır.
Eğitim Müdürlüğü

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Asgari
Nitelikler
Listesi

Temmuz
2017

Yetkinlik
Kriterleri
Listesi

Temmuz
2017

Hizmet İçi
Eğitim

Ocak
2017
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edilecektir.

KOS 3.1.7

KOS 3.1.8

KOS 3.1.9

Yürütülen görevlere
katkı sağlayacak hizmet
içi eğitim programları
için Eğitim ihtiyaç
analizleri yapılacaktır.
Verilecek olan
Oryantasyon Eğitim
Programlarına gerekli
görülen
personellerde dahil
edilecektir.
Yer değiştirme suretiyle
atanan tüm personelin
atandıkları görev için
Yetkinlik Kriterleri
çerçevesinde belirlenen
konulardaki eğitimlere
katılımı sağlanacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yönergesi

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Yeterli güvence
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Tüm Birimler

Eğitim İhtiyaç
Analizleri

Ocak
2017

Eğitim
Programları

Sürekli

Yetkinlik
Eğitim
Programları

Sürekli
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Kariyer Görevlere
atanma şartlarını taşıyan Yeterli güvence
personelin Yetkinlik
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.10 Kriterleri çerçevesinde o
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
görevler için belirlenen
eylem yeniden
konulardaki eğitimlere
öngörülmüştür.
katılımı sağlanacaktır.
Yönetici kadrolarında
Yeterli güvence
görev yapan personel
sağlanmadığından
için yönetim becerileri
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.11
dolayı
eğitimi programı
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
hazırlanıp
öngörülmüştür.
uygulanacaktır.
Mevzuat Takip
Sorumlularından gelen
Yeterli güvence
bilgiler çerçevesinde
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.12 mevzuattan
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
kaynaklanan
eylem yeniden
değişikliklere ilişkin
öngörülmüştür.
eğitim programı
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Hazırlık Eğitim
Programları

Sürekli

Tüm Birimler

Yönetici Eğitim
Programları

Sürekli

Tüm Birimler

Mevzuat
Eğitim
Programları

Sürekli

Sayfa 135

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

düzenlenecektir.
Performans
Değerlendirme
KOS 3.1.13
Yönergesi hazırlanacak
ve yayımlanacaktır.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Bireysel performans
değerlendirme projesi
Yeterli güvence
başlatılacaktır. Proje
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.14 kapsamında her
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
pozisyon için "bireysel
eylem yeniden
performans kriterleri"
öngörülmüştür.
tanımlanacaktır.
Değerlendirme sonuçları
Yeterli güvence
personele yazılı olarak
sağlanmadığından
tebliğ edilecek ve düşük
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.15
dolayı
performans sergileyen
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
personel ile görüşme
öngörülmüştür.
yapılacaktır.
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Performans
Değerlendirme Ocak 2017
Yönergesi

Tüm Birimler

Bireysel
Performans
Kriterleri

Kasım
2017

Tüm Birimler

Performans
Görüşme
Formları

Sürekli
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Performansı yetersiz
bulunan personel her yıl
Yeterli güvence
yapılacak boşluk
sağlanmadığından
analizlerine dahil
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.16
dolayı
edilecek ve yetersiz
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
olduğu hususlara ilişkin
öngörülmüştür.
eğitim alması
sağlanacaktır.
Eğitim programlarına
katılmasına rağmen
Yeterli güvence
takip eden yıl aynı
sağlanmadığından
alanlardaki performansı
İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.17
dolayı
yetersiz bulunan
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
personel aynı birimde
öngörülmüştür.
farklı bir görevde
değerlendirilecektir.
Performans yetersizliği
Yeterli güvence
nedeniyle görevi
sağlanmadığından İnsan Kaynakları ve
KOS 3.1.18
değiştirilen personelin
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
bu görevdeki
eylem yeniden
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Mesleki
Yetkinlik
Eğitim
Programı

Sürekli

Tüm Birimler

Görev Dağılımı
Değişikliği
Yazısı

Sürekli

Tüm Birimler

Yer Değiştirme
Yazısı

Sürekli
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performansının da
geliştirilememesi
halinde görev yaptığı
birim değiştirilecektir.
Yapılan performans
değerlendirmelerinde
yüksek performans
KOS 3.1.19 gösteren personelin
ödüllendirilmesine
yönelik düzenlemeler
yapılacaktır.
KOS 4
Yetki Devri

KOS 4.1.1

KOS 4.1.2

öngörülmüştür.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Yeterli güvence
Süreç Akış Şemalarındaki sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
imza ve onay mercileri
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
belirlenecektir.
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Süreçlerdeki imza ve
Yeterli güvence İnsan Kaynakları ve
onay prosedürleri
sağlanmadığından Eğitim Müdürlüğü

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Ödül ve Teşvik
Yönergesi

Sürekli

Yazı İşleri
Müdürlüğü

İş akış
süreçleri

Sürekli

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Onay
Prosedürleri

Sürekli
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belirlenecektir.

KOS 4.1.3

KOS 4.1.4

KOS 4.1.5

İmza Yetkileri Yönergesi
her yıl gözden
geçirilerek, gerektiğinde
değiştirilecek ve
değişiklikler ilgililere
duyurulacaktır.
Yetki devrinin genel
kuralları ile yetki devrine
ilişkin prosedür ve
raporlamaları kapsayan
bir Kurumsal Yetki Devri
Yönergesi hazırlanacak
ve yayımlanacaktır.
Dönemsel olarak üst
yönetici tarafından
devredilen yetkinin
sınırları ve devredilen

Yüreğir Belediye Başkanlığı

dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Yönetmelik
Değişikliği

Sürekli

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Yetki Devri
Yönergesi

Sürekli

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Yetki Devri
Talimatı

Sürekli
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KOS 4.1.6

KOS 4.1.7

KOS 4.1.8

yetkinin kullanımına
ilişkin raporlama
yükümlülüklerinin de yer
aldığı bir talimat
yayınlanacaktır.
Birimlerin faaliyetlerinde
yer alan imza ve onay
yetkililerinin, söz konusu
olan faaliyetin
gerektirdiği nitelikleri
taşınması sağlanacaktır.
Birimlerin faaliyetlerinde
yer alan imza ve onay
yetkileri sayı, sıklık,
süreler ve riskleri
açısından
değerlendirilecektir.
Bu değerlendirmeler
sonucunda imza ve onay
yetkilerinin hangilerinin

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Tüm Birimler

Yetki Devri
Yönerğesi

Sürekli

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Tüm Birimler

Yetki Devri
Yönergesi

Sürekli

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Tüm Birimler

Yetki Devri
Yönergesi

Sürekli

Sayfa 140

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

devredilmesi gerektiği
ve devredilecek yetkinin
limitleri tespit
edilecektir.
Yetki Devri
Yönergesinde Yetki
devredilen personelin
belli dönemlerde yetki
KOS 4.1.9 kullanımına ilişkin
bilgileri yetkiyi
devredene raporlaması
zorunluluğu yer
alacaktır.
Yetki Devri
Yönergesinde Yetki
devreden personelin
KOS 4.1.10 devrettiği yetkinin
kullanımına ilişkin
bilgileri araması
zorunluluğu yer
Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Yetki Devri
Yönergesi

Sürekli

Yetki Devri
Yönergesi

Sürekli
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alacaktır.
Yetki kullanımına ilişkin
standart formların
Sürekliliği
KOS 4.1.11
kullanılması
Sağlanacaktır.
sağlanacaktır.
RDS
Risk Değerlendirme
RDS 5
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Yeterli güvence
sağlanmadığından
Belediye Genel Arşivi
RDS 5.1.1
dolayı
oluşturulacaktır.
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Belediye faaliyetlerine
Yeterli güvence
ilişkin bilgi ve belgeler ile
sağlanmadığından
bunların oluşturulması
RDS 5.1.2
dolayı
süreçlerini kapsayan
eylem yeniden
Bilgi Envanteri çalışması
öngörülmüştür.
yapılacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yazı İşleri
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Standart
formlar,

Sürekli

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Genel Arşiv

Ağustos20
17

Tüm Birimler

Bilgi
Envanteri
Raporu

Haziran
2017

Yazı İşleri
Müdürlüğü
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RDS 5.1.3

RDS 5.1.4

RDS 5.1.5

Envanter çalışması
Yeterli güvence
sonuçlarına göre
sağlanmadığından
Birimler tarafından
dolayı
kullanılan yazılım, form
eylem yeniden
ve belgelerdeki bilgiler
öngörülmüştür.
standardize edilecektir.
Stratejik planda stratejik
hedefler ve bunlara
Yeterli güvence
ilişkin performans
sağlanmadığından
göstergelerinin yanı sıra
dolayı
bu göstergelerin
eylem yeniden
ölçülmesi ve
öngörülmüştür.
değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
Stratejik planda yer alan
Yeterli güvence
amaç ve hedefler
sağlanmadığından
oluşturulacak yönetim
dolayı
bilgi sistemi üzerinden
eylem yeniden
izlenecektir.
öngörülmüştür.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Standart
Form ve
Belgeler

Temmuz
2017

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Performans
tabloları

Yılda 2 kez
(OcakMayıs)

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Yönetim
Bilgi Sistemi

Kasım
2017

Yazı İşleri
Müdürlüğü
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RDS 5.1.6

RDS 5.1.7

RDS 5.1.8

RDS 5.1.9

Performans Programı
Hazırlama Talimatı
yayınlanacaktır.
Talimatta kavramsal
çerçeve ve Belediyenin o
yıla ilişkin temel politika
ve öncelikleri yer
alacaktır.
Bütün birimlerde yeterli
sayıda stratejik plan ve
performans programı
sorumluları
belirlenecektir.
Birimlerin stratejik plan
ve performans programı
sorumlularına bu
konulara ilişkin eğitimler
verilecektir.
Mali Hizmetler
Müdürlüğü her yıl Mart

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Üst Yönetim

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Tüm Birimler

Performans
Programı
Hazırlama
Talimatı,
Bütçe
Tavanları

Her Yıl
(Mayıs)

Tüm Birimler

Görevlendir
me Listeleri
ve Onayı

Her Yıl
(Mayıs )

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Tüm Birimler

Eğitim
Programları

Her Yıl
(Nisan)

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Yıllık
Toplantı

Her Yıl
(Mart ve
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RDS 5.1.10

RDS 5.1.11

RDS 5.1.12

ve Nisan aylarında Plan
ve Program sorumluları
ile performans programı
ve bütçe hazırlık
çalışmaları konulu
periyodik toplantılar
düzenleyecektir.
Her yıl Performans
Programı Hazırlama
Talimatı ekinde o yıla
ilişkin bütçe tavanları
belirlenecektir.
Performans programı
hazırlık tablolarında
faaliyetlerin gelir ve
gider yaratma Etki
Analizi yer alacaktır.
Stratejik plan ve
performans Programı
konularında Yönetici

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Programı,
Performans
Programı
Hazırlama
Talimatı
Taslağı

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Üst Yönetim

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Nisan)

Tüm Birimler

Bütçe
Tavanları
Cetveli

Her Yıl
(Mayıs)

Tüm Birimler

Hazırlık
Tabloları

Her Yıl
(Mayıs)

Tüm Birimler

Toplantı
Programı
Toplantı

Sürekli
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RDS 5.1.13

Bilgilendirme
Toplantıları
düzenlenecektir.
Faaliyetlerin,
performans programına
ve bütçeye uygun
gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinin
izlenmesi amacıyla
performans takip
Yeterli güvence
programı
sağlanmadığından
oluşturulacaktır. Bu
dolayı
program performans
eylem yeniden
programında yer alan
öngörülmüştür.
her hedef için
performans göstergesi
ve bütçe ile bunlara
ilişkin gerçekleşmelerin
girilebileceği araçlara ve
değerlendirmeye yönelik

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tutanakları

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Performans
Takip
Sistemi

Kasım
2017
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parametrik raporlama
sistemine sahip
olacaktır.

RDS 5.1.14

RDS 6

RDS 6.1.1

Faaliyetlerin,
performans programına
uygun gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinin
izlenmesi amacıyla Birim
Faaliyet Raporları
hazırlanacaktır.

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Birim
Faaliyet
Raporları

Her Yıl
Ocak

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Üst Yönetim

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Görevlendir
me

Şubat
2017

Planlama ve Programlama
İdare Risk Koordinatörü
(Başkan Yardımcısı)
belirlenecektir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sayfa 147

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

RDS 6.1.2

RDS 6.1.3

RDS 6.1.4

Yeterli güvence
Tüm Müdürlüklerde Risk sağlanmadığından
Sorumluları (iki kişi)
dolayı
belirlenecektir.
eylem yeniden
öngörülmüştür.
İdare Risk
Koordinatörünün
Yeterli güvence
başkanlığında tüm Risk
sağlanmadığından
sorumlularının
dolayı
katılımıyla bir Risk
eylem yeniden
Çalışma Grubu
öngörülmüştür.
oluşturulacaktır.
Belediye Başkanının
başkanlığında İdare Risk
Yeterli güvence
Koordinatörü ve Tüm
sağlanmadığından
Birim Yöneticilerinden
dolayı
oluşan bir Risk
eylem yeniden
Değerlendirme Kurulu
öngörülmüştür.
oluşturulacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Görevlendir
me

Şubat
2017

İdare Risk
Koordinatörü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Görevlendir
me

Şubat
2017

Üst Yönetim

İdare Risk
Koordinatörü

Görevlendir
me

Şubat
2017
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RDS 6.1.5

RDS 6.1.6

RDS 6.1.7

Risk Çalışma Grubu
tarafından her Birimin
Yeterli güvence
faaliyetlerine ilişkin
sağlanmadığından
riskler (iş akışları ve
dolayı
Risk Çalışma Grubu
süreçler üzerinden)
eylem yeniden
tespit edilecek ve Birim
öngörülmüştür.
risk Haritaları
oluşturulacaktır.
Belirlenen riskler (Birim
Risk Haritaları) Risk
Yeterli güvence
Değerlendirme Kuruluna
sağlanmadığından
sunulacak ve Risk
Risk Değerlendirme
dolayı
Değerlendirme Kurulu
Kurulu
eylem yeniden
tarafından İdare Risk
öngörülmüştür.
Haritaları
oluşturulacaktır.
Birim Risk Sorumluları
Yeterli güvence
Birimlerince yürütülen
sağlanmadığından
Birim Risk
faaliyetler kapsamında
dolayı
Sorumluları
mevcut risklere (Risk
eylem yeniden

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü.

Faaliyetlere
İlişkin Risk
Haritaları

Mart
2018

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

İdare Risk
Haritası

Mart
2018

Risk Çalışma
Grubu

Risk İzleme
Formları

Haziran
2018
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RDS 6.1.8

Haritaları) ilişkin
öngörülmüştür.
gelişmeleri (aylık olarak)
ve olası risklere yönelik
beklentileri (anlık olarak)
Risk İzleme Formları
aracılığıyla Risk Çalışma
Grubuna
raporlayacaklardır.
Risk Çalışma Grubu,
İdare Risk
Koordinatörünün
Yeterli güvence
başkanlığında brim risk
sağlanmadığından
Sorumlularından gelen
dolayı
Risk Çalışma Grubu
Risk İzleme Formlarını
eylem yeniden
değerlendirerek
öngörülmüştür.
sonuçları Risk
Değerlendirme Kuruluna
raporlayacaklardır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Risk
Değerlendirme
Kurulu

Risk İzleme
Raporu

Sürekli
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RDS 6.1.9

RDS 6.1.10

Risk Değerlendirme
Kurulu Belediye Başkanı
veya İdare Risk
Koordinatörü
Yeterli güvence
başkanlığında Risk
sağlanmadığından
Çalışma Grubundan
Risk Değerlendirme
dolayı
gelen Risk İzleme
Kurulu
eylem yeniden
Raporunu görüşecek ve
öngörülmüştür.
İdare Risk Haritasını
revize etmek de dahil
olmak üzere gerekli
kararları alacaktır.
Risk Çalışma Grubu,
yılda en az bir defa Risk
Yeterli güvence
Değerlendirme
sağlanmadığından
Toplantısı yapacaktır. Bu
dolayı
Risk Çalışma Grubu
toplantılarda Birim Risk
eylem yeniden
Sorumlularından gelen
öngörülmüştür.
Risk İzleme Formları da
dikkate alarak, Birim

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

İdare Risk
Haritası
Revizyonu

Sürekli

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Risk
Değerlendir
me Raporu

Sürekli
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RDS 6.1.11

Risk Haritalarında yer
alan riskler Gerçekleşme
Olasılı ve Muhtemel Etki
Analizine tabi tutulacak
elde edilen sonuçlar
(Risk Değerleri, Risk
Skorları, Kabul Edilebilir
Risk, Riske Maruz Değer
vb.) Risk Değerlendirme
Kuruluna
raporlanacaktır.
Risk Değerlendirme
Kurulu Belediye Başkanı
veya İdare Risk
Yeterli güvence
Koordinatörü
sağlanmadığından
Risk Değerlendirme
başkanlığında yılda en az
dolayı
Kurulu
bir defa toplanarak Risk
eylem yeniden
Çalışma Grubundan
öngörülmüştür.
gelen Risk
Değerlendirme

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Risk
Değerlendir
me Raporu

Sürekli

Sayfa 152

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Raporunu görüşecek ve
karara bağlayacaktır.

RDS 6.1.12

RDS 6.1.13

Birim Risk Sorumluları,
Birim çalışanlarının da
katılımıyla, Birimleri için
belirlenmiş mevcut
Yeterli güvence
risklere (Risk Haritaları) sağlanmadığından
Birim Risk
ilişkin alınabilecek
dolayı
Sorumluları
önlemler geliştirecek ve
eylem yeniden
Önleyici Faaliyetler
öngörülmüştür.
Formu aracılığıyla Risk
Çalışma Grubuna
raporlayacaklardır.
Risk Çalışma Grubu,
Yeterli güvence
İdare Risk
sağlanmadığından
Koordinatörünün
dolayı
Risk Çalışma Grubu
başkanlığında
eylem yeniden
toplanacak ve Birim Risk
öngörülmüştür.
Sorumlularından gelen

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Önleyici
Faaliyetler
Formu

Haziran
2018

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Risk Eylem
Planı Taslağı

Temmuz
2018
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RDS 6.1.14

Önleyici Faaliyetler
Formlarını da dikkate
alarak Kurumun risklere
karşı alacağı önlemlere
ilişkin Risk Eylem Planını
hazırlayarak Risk
Değerlendirme Kuruluna
sunacaklardır.
Risk Değerlendirme
Kurulu Belediye Başkanı
başkanlığında
Yeterli güvence
toplanarak Risk Çalışma
sağlanmadığından
Grubundan gelen Risk
Risk Değerlendirme
dolayı
Eylem Planı Taslağını (ya
Kurulu
eylem yeniden
da Risk Eylem Planı
öngörülmüştür.
Revizyonu Taslağını)
görüşecek ve karara
bağlayacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Risk Eylem
Planı

Sürekli
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RDS 6.1.15

KFS
KFS 7
KFS 7.1.1

Risk Çalışma Grubu,
düzenli olarak yapacağı
Risk İzleme
Toplantılarında Birim
Risk Sorumlularından
gelen Risk İzleme
Yeterli güvence
Formları ve diğer
sağlanmadığından
gelişmeler çerçevesinde
dolayı
Risk Çalışma Grubu
Risk Eylem Planında
eylem yeniden
revizyona ihtiyaç
öngörülmüştür.
görmesi halinde
hazırlayacağı Risk Eylem
Planı Revizyon Taslağını
Risk Değerlendirme
Kuruluna sunacaktır.
Kontrol Faaliyetleri
Kotrol Stratejileri ve Yöntemleri
Ön Mali Kontrolün
Yeterli güvence
Bilgi İşlem
Yapılması ve bilgi
sağlanmadığından
Müdürlüğü

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Risk Eylem
Planı
Revizyonu
Taslağı

Sürekli

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Yönerge

Kasım
2017
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KFS 7.1.2

KFS 7.1.3

yönetim sistemi
üzerinden
gerçekleştirilmesi
çalışmaları
başlatılacaktır.
Belediyemizde Süreç
Yönetim Sistemi
çalışmaları başlatılacak
ve faaliyetlere ilişkin
mevcut süreçler iş
analizi uygulamaları ile
iyileştirilecektir.
Taşınırların envanter
kayıtlarının ve
sayımlarının
gerçekleştirilebileceği
mobil (barkod veya
chipli sistemler gibi) bir
sistem kurulacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

İş analizi
raporu

Mayıs
2017

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Yazılım ve
Donanım

Temmuz
2017

Sayfa 156

2017-2018 İç Kontrol Uyum Eylem Planı

KFS 7.1.4

KFS 8

KFS 8.1.1

KFS 8.1.2

Mevcut taşınırların
sayım ve tespitlerinin
yapılarak sisteme
Yeterli güvence
aktarılacaktır. Gerekli
sağlanmadığından
hurdaya ayırma, kayıttan
Destek Hizmetleri
dolayı
düşme işlemleri de
Müdürlüğü
eylem yeniden
gerçekleştirilerek
öngörülmüştür.
mevcut durumun
kayıtlara uygunluğu
sağlanacaktır.
Prosedürlerin Belirlenmesi ve belgelenmesi
Yeterli güvence
Birimlerde yürütülen
sağlanmadığından
faaliyetlere ilişkin süreç
İnsan kaynakları ve
dolayı
dizinleri ve iş akışları
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
hazırlanacaktır.
öngörülmüştür.
Belediyede yürütülen
Yeterli güvence
her bir faaliyet için süreç sağlanmadığından
Mali Hizmetler
haritaları, mevzuat,
dolayı
Müdürlüğü
görev tanımları,
eylem yeniden

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Taşınır
Listeleri

Temmuz
2017

Tüm Birimler

Süreç
Dizinleri, İş
Akış
Şemaları

Temmuz
2017

Tüm Birimler

Prosedür
Setleri

Temmuz
2017
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KFS 8.1.3

KFS 8.1.4

KFS 8.1.5

kaynaklar, standart
öngörülmüştür.
formlar, risk haritaları ve
kontrol faaliyetlerinden
oluşan prosedür setleri
oluşturulacaktır
Faaliyeti yürüten tüm
Yeterli güvence
çalışanlara Prosedür
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
Setleri konusunda
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
gerekli eğitimler
eylem yeniden
verilecektir.
öngörülmüştür.
Her faaliyete ilişkin
Yeterli güvence
prosedür setleri tüm
sağlanmadığından
Bilgi İşlem
personel ve dış
dolayı
Müdürlüğü
paydaşların erişimine
eylem yeniden
açık hale getirilecektir.
öngörülmüştür.
Yazılı Prosedürler,
Yeterli güvence
oryantasyon
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
eğitimlerine ve düzenli
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eğitim programlarına
eylem yeniden
eklenmelidir.
öngörülmüştür.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Eğitim
Programları

Mayıs
2017

Tüm Birimler

İntranet
Portalı, Web
Sayfası

Şubat
2018

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Eğitim
Programları

Sürekli
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Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

KFS 9.1.1

Görevler Ayrılığı Listeleri
oluşturulacaktır.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

KFS 9.1.2

Hassas Görevler
Listesinde yer alan
görevler bir kişide
birleştirilmemeli ve
(yöneticilik dışında)
ikinci bir görev
verilmemelidir.

KFS 9.1.3

Her yılbaşında

KFS 8.1.6

KFS 9

Yazılı prosedürlerin
Belediye intranet
sayfasına konulması ve
güncellenmesi
sağlanacaktır.
Görevler Ayrılığı

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

İntranet
Sayfası

Sürekli

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Görevler
Ayrılığı
Listeleri

Haziran
2017

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Hassas
Görevler
Yönetmeliği

Haziran
2017

Yeterli güvence

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Görevlendir

Her Yıl
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gerçekleştirme
görevlileri ve yedekleri
yazılı olarak
belirlenecektir.

KFS 9.1.4

Her yılbaşında taşınır
kayıt kontrol yetkilileri
ve yedekleri yazılı olarak
belirlenecektir.

KFS 9.1.5

Her yılbaşında kredi ve
avans mutemetleri ve
yedekleri yazılı olarak
belirlenecektir.

KFS 9.1.6

Her yılbaşında uzmanlık
gerektirmeyen mal ve
hizmet alımlarında
muayene kabul
işlemlerini yapacak
muayene kabul

Yüreğir Belediye Başkanlığı

sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

me Onayı

(Ocak)

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Görevlendir
me Onayı

Her Yıl
(Ocak)

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Görevlendir
me Onayı

Her Yıl
(Ocak)

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Görevlendir
me Onayı

Her Yıl
(Ocak)
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KFS 9.1.7

KFS 9.1.8

KFS 10
KFS 10.1.1

komisyonu üyeleri ve
yedekleri yazılı olarak
belirlenecektir.
Üst yönetimce
belirlenecek hassas
Yeterli güvence
görevlerde
sağlanmadığından
görevlendirilecek kişi ve
dolayı
yedekleri yazılı olarak
eylem yeniden
tespit edilecektir.
öngörülmüştür.
(bknz2.6 nolu genel şart)
Yetki Devri
Yeterli güvence
Yönergesinde vekâlet
sağlanmadığından
şartları ve vekil
dolayı
görevlendirmesinin usul
eylem yeniden
ve esaslarına yer
öngörülmüştür.
verilecektir.
Hiyerarşik Kontroller
Belirlenen prosedürlerin Yeterli güvence
her yıl gözden
sağlanmadığından

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Tüm Birimler

Görevlendir
me Onayı

Her Yıl
(Ocak)

Üst Yönetim

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Yetki Devri
Yönergesi

Sürekli

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Güncel
prosedür ve

Sürekli
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geçirilmesi
sağlanacaktır.

dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Tüm Birimlerin Görev ve Yeterli güvence
Çalışma Yönetmelikleri
sağlanmadığından
KFS 3.10.1.2 Gözden Geçirme Raporu
dolayı
sonuçları çerçevesinde
eylem yeniden
revize edilecektir.
öngörülmüştür.
Hata usulsüzlük ve
Yeterli güvence
yolsuzlukları
sağlanmadığından
KFS 10.1.3 engellemeye yönelik bir
dolayı
eylem planı
eylem yeniden
geliştirilecektir.
öngörülmüştür.
KFS 11

Faaliyetlerin Sürekliliği

KFS 11.1.1

Mevzuat değişiklikleri
mevzuat takip
sorumluları tarafından
takip edilip
duyurulacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

dokümanlar

Tüm Birimler

Görev ve
Çalışma
Yönetmelikl
eri

Sürekli

Üst Yönetim

İç Denetim Birimi Eylem planı

Sürekli

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Mevzuat
Takip
Sistemi

Sürekli
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Yeterli güvence
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Hassas Görevler
Yeterli güvence
Listesinde yer alan
sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
KFS 11.1.2 görevler için her
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
müdürlükte yeterli
eylem yeniden
yedeklemenin yapılması. öngörülmüştür.
Görevden ayrılan
Yeterli güvence
personelin üzerinde
sağlanmadığından
taşınırların devri, kayıtlı
İnsan Kaynakları ve
KFS 3.11.1.3
dolayı
arşivin, mühür ve
Eğitim Müdürlüğü
eylem yeniden
kaşelerin tesliminin
öngörülmüştür.
sağlanması
Görevden ayrılan ya da
Yeterli güvence
iş değişikliği olan
sağlanmadığından İnsan Kaynakları ve
KFS 11.1.3
personel tarafından
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
rapor hazırlanarak
eylem yeniden
Personel için iş
değişikliği durumu
KFS 3.11.1.2
olduğunda oryantasyon
eğitimi sağlanacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Mesleki
Yetkinlik
Eğitim
Programı

Sürekli

Tüm Birimler

Hassas
Görevler
Listesi

Sürekli

Tüm Birimler

Tutanak

Sürekli

Tüm Birimler

Rapor

Sürekli
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KFS 12

KFS 12.1.1

KFS 12.1.2

KFS 12.1.3

yönetici aracılığıyla
öngörülmüştür.
görevlendirilen
personele iletilmesi
sağlanacaktır.
Bilgi Sistemleri Kontrolü
Prosedürler elektronik
Yeterli güvence
veri tabanına işlenecek
sağlanmadığından
ve bu veri tabanı
dolayı
üzerinden tüm
eylem yeniden
faaliyetler
öngörülmüştür.
sürdürülecektir.
Yeni bilgi sistemlerine
Yeterli güvence
geçiş halinde ilgili
sağlanmadığından
sistemin çalışmasına
dolayı
ilişkin olarak eğitim
eylem yeniden
düzenlenmesi
öngörülmüştür.
Belediyenin, bilgi
Yeterli güvence
sistemlerinin envanteri sağlanmadığından
çıkartılacaktır.
dolayı

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Süreç ve
Kontrol
Modülleri

Sürekli

Bilgi işlem
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Mesleki
Yetkinlik
Eğitim
Programı

Sürekli

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Bilgi
Sistemleri
Envanter

Aralık
2017

Bilgi işlem
Müdürlüğü
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KFS 12.1.4

KFS 12.1.5

KFS 12.1.6

KFS 12.1.7

eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
Envanter doğrultusunda
sağlanmadığından
tüm birimlerin yazılım
dolayı
ihtiyacı tespit
eylem yeniden
edilecektir.
öngörülmüştür.
Kullanılan bilgi sistemleri
Yeterli güvence
iş akışları çerçevesinde
sağlanmadığından
ortaya çıkabilecek hata
dolayı
ve usulsüzlükler
eylem yeniden
açısından
öngörülmüştür.
değerlendirilecektir.
Yeterli güvence
Değerlendirme sonuçları
sağlanmadığından
çerçevesinde uygun
dolayı
kontrol mekanizmaları
eylem yeniden
oluşturulacaktır.
öngörülmüştür.
Mevcut bilişim

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yeterli güvence

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

İhtiyaç
Analizi

Aralık
2017

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Değerlendir
me Raporu

Sürekli

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Kontrol
Faaliyetleri
Prosedürleri

Sürekli

Bilgi işlem

Tüm Müdürlükler

İletişim

Sürekli
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KFS 12.1.8

BIS 4
BIS 13
BIS 13.1.1

sistemlerinin
sağlanmadığından
aksaklıklarının
dolayı
bildirilmesine yönelik bir
eylem yeniden
iletişim kanalı
öngörülmüştür.
oluşturulacaktır.
Mevcut sistemlerdeki
aksaklıklara ilişkin
değerlendirmeler
Yeterli güvence
çerçevesinde
sağlanmadığından
sistemlerde gerekli
dolayı
düzenlemeler
eylem yeniden
yapılacaktır.
öngörülmüştür.

Bilgi ve iletişim Standartları
Bilgi ve iletişim:
Belediye Başkanlığı
Yeterli güvence
iletişim stratejisinin
sağlanmadığından

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Müdürlüğü

Kanalı

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Tüm Müdürlükler

Düzenleme
Raporu

Sürekli

Özel Kalem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

İletişim
Stratejisi

Sürekli
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BIS 13.1.2

BIS 13.1.3

oluşturulması ve iletişim
dolayı
stratejisi dokümanı ile
eylem yeniden
duyurulması
öngörülmüştür.
sağlanacaktır.
Belediye web sayfası
tüm iş ve işlemlerin
internet üzerinden
gerçekleştirilebileceği
Yeterli güvence
araçlar, TC Kimlik
sağlanmadığından
Numarası ile girilecek
Bilgi işlem
dolayı
forumlar ve
Müdürlüğü
eylem yeniden
vatandaşların başvuru ya
öngörülmüştür.
da işlemlerinin hangi
aşamada olduğunu
sorgulayabileceği şekilde
geliştirilecektir.
İletişim, toplantı
Yeterli güvence
yönetimi ve toplantı
sağlanmadığından İnsan Kaynakları ve
düzeni konuları düzenli
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eğitim programlarına
eylem yeniden

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Dokümanı

Tüm Birimler

Belediye
web Sayfası

Sürekli

Eğitim
Programları

Sürekli
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dahil edilecektir.

BIS 13.1.4

Belediyede tüm
çalışanlar için kurumsal
mail adresleri
oluşturulacak ve
kurumsal iletişimde
elektronik posta sistemi
aktive edilecektir.

BIS 13.1.5

Belediye Otomasyon
Sistemine Elektronik
Belge Yönetim Sistemi
Modülü eklenecektir.

BIS 13.1.6

Belediye Otomasyon
Sistemindeki Personel
Modülü geliştirilecektir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

öngörülmüştür.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Tüm Birimler

Kurumsal
mail
adresleri

Haziran
2017

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Belge
Yönetim
Sistemi

Temmuz
2018

Bilgi işlem
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü

Personel
Modülü

Temmuz
2018

Bilgi işlem
Müdürlüğü
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BIS 13.1.7

BIS 13.1.8

BIS 13.1.9

Belediyenin amaç ve
hedefleri, o yılın
program öncelikleri,
yıllık hedefler, bütçe
yapma kuralları ve
kısıtları, ödenek
imkânları zamanında ve
düzenli bir şekilde
bildirilecektir.
Mevzuat Takip
Sorumluları tarafından
belirlenen mevzuat
değişiklikleri Belediye
Otomasyon Sistemi
üzerinden personele
duyurulacaktır.
Tüm birimlerde
güncellenecek bilgilerin
tespiti amacıyla Bilgi
Güncelleme Formları

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

İç
Genelgeler

Sürekli

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Belediye
Otomasyon
Sistemi

Sürekli

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Bilgi
güncelleme
Formları

Sürekli
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BIS 13.1.10

BIS 13.1.11

oluşturulacak ve
doldurulacaktır.
Tüm Birim yöneticileri
yürüttükleri faaliyetlere
ilişkin bilginin
güncellenmesi
konusunda
görevlendirilecektir.
Belediye Otomasyon
Sistemi Üst Yönetim ve
Harcama birimlerinin
performans programı ve
bütçenin uygulanması ile
kaynak kullanımına
ilişkin bilgilere (yönetim
muhasebesi) zamanında
erişebilmelerini
sağlayacak şekilde
geliştirilecektir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Üst Yönetim

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Bilgi
güncelleme
Formları

Sürekli

Yönetim
Muhasebesi
Modülü

Aralık
2017
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BIS 13.1.12

BIS 14

BIS 14.1.1

BIS 14.1.2

BIS 14.1.3

Mali Hizmetler Birimi Ön
Mali Kontrol işlemlerinin
yazılım üzerinden
yapılması sağlanacaktır.
Raporlama
Mayıs ayı sonunda üst
yönetim ve harcama
yetkilileri ertesi yıl
önceliklerini belirleyerek
bunu tüm personele
duyuracaklardır.
Bilgi Yönetimi Haritası
üzerinden mevcut
Yönetim Bilgi Sisteminin
ihtiyaçlara cevap verme
yeteneği analiz
edilecektir.
Personel ve Yöneticilere
bilgiyi oluşturma,

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Ön Mali
Kontrol
Yazılımı

Mayıs
2018

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Mali
Beklentiler
Raporu

Her yılın
Mayıs ayı

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Bilgi Sistemi
Analiz
Raporu

Sürekli

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Tüm Birimler

Eğitim
Programları

Sürekli

Sürekliliği
Sağlanacaktır.

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Sürekliliği
Sağlanacaktır.
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raporlama ve analiz
etme konularında
eğitimler verilecektir.

BIS 14.1.4

Belediyemiz bütçesinin
üçer aylık uygulama
sonuçlarını ve gelecek
döneme ilişkin
beklentilerini gösteren,
hedefler ve faaliyetlere
ilişkin kurumsal ve mali
durum beklentiler
raporu hazırlanacak ve
web sitesinde
yayımlanarak
kamuoyuna
açıklanacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Kurumsal ve
mali
6 ayda bir
beklentiler
raporu
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BIS 15

BIS 15.1.1

BIS 15.1.2

BIS 15.1.3

Kayıt ve Dosyalama sistemi
Süreç Yönetim Sistemi
ile bütünleşik olarak
Yeterli güvence
Belediyenin tüm
sağlanmadığından
birimlerinde kullanılacak
dolayı
Elektronik Arşiv sistemi
eylem yeniden
kurulma çalışmaları
öngörülmüştür.
başlatılacaktır.
Yeterli güvence
Dijital imza ve Elektronik
sağlanmadığından
Belge Yönetim Sistemine
dolayı
geçiş çalışmaları
eylem yeniden
başlatılacaktır.
öngörülmüştür.
Elektronik Arşiv
Yeterli güvence
Sisteminin Belge
sağlanmadığından

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Elektronik
arşiv sistemi

Mart
2018

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Dijital imza
sertifikaları

Nisan
2018

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Belediye
Otomasyon

Nisan
2018
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BIS 15.1.4

BIS 15.1.5

BIS 15.1.6

Yönetim Sistemi ile
dolayı
entegrasyonu sağlamaya eylem yeniden
yönelik çalışmalar
öngörülmüştür.
başlatılacaktır.
Mevcut Birim ve Kurum
Yeterli güvence
arşivlerinin Elektronik
sağlanmadığından
Arşiv Sistemine
dolayı
aktarılması çalışmaları
eylem yeniden
başlatılacaktır.
öngörülmüştür.
Kayıt ve dosyalama
yöntemlerinin (canlı
dosya süreleri, dosya
Yeterli güvence
türleri, saklanma
sağlanmadığından
yöntemleri vs.)
dolayı
belirlendiği Birim ve
eylem yeniden
Kurum Arşiv
öngörülmüştür.
Yönetmelikleri gözden
geçirilecektir.
Elektronik Arşiv
Yeterli güvence
Sisteminde Belediyenin sağlanmadığından

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Sistemi

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Aktarma
Listeleri

Mayıs
2018

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Birim ve
Kurum Arşiv
Yönetmelikl
eri

Haziran
2018

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Kurum
Arşivi

Haziran
2018
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BIS 15.1.7

BIS 15.1.8

BIS 15.1.9

Genel Arşivi
dolayı
oluşturulacak ve Birim
eylem yeniden
Arşivleri ile
öngörülmüştür.
entegrasyonu
sağlanacaktır.
Elektronik Arşiv
Yeterli güvence
Sistemine Kurum ve
sağlanmadığından
Birim Arşivleri üzerinde
dolayı
çalışabilecek bir Yönetim eylem yeniden
Modülü eklenecektir.
öngörülmüştür.
Elektronik Arşiv
Yeterli güvence
Sisteminde erişim ve
sağlanmadığından
kullanım yetkileri
dolayı
tanımlanacak ve sürekli
eylem yeniden
güncellenecektir.
öngörülmüştür.
Elektronik Arşiv
Yeterli güvence
Sisteminde, gizlilik
sağlanmadığından
içeren bilgi ve
dolayı
belgelerinin güvenliğini
eylem yeniden
sağlayacak şekilde
öngörülmüştür.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Yönetim
Modülü

Temmuz
2018

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Erişim
İzinleri
Dosyası

Sürekli

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Güvenlik
Kodları

Sürekli
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gerekli yazılım önlemleri
geliştirilecektir.

BIS 15.1.10

BIS 15.1.11

BIS 15.1.12

BIS 15.1.13

Yeterli güvence
sağlanmadığından
Yazı İşleri
dolayı
Müdürlüğü
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Standart dosya planı ve
Yeterli güvence
uygulanması konusunda sağlanmadığından
İnsan Kaynakları ve
tüm kullanıcılara yönelik
dolayı
Eğitim Müdürlüğü
eğitimler
eylem yeniden
düzenlenecektir.
öngörülmüştür.
Elektronik Belge
Yeterli güvence
Yönetim Sisteminde
sağlanmadığından
Yazı İşleri
Gelen ve Giden Evrak
dolayı
Müdürlüğü
modülleri
eylem yeniden
geliştirilecektir.
öngörülmüştür.
Gelen ve giden evrakın
Yeterli güvence
Yazı İşleri
kaydı, sınıflandırılması,
sağlanmadığından
Müdürlüğü
Birim ve Kurum
Arşivlerinde yeterli
fiziksel alan ve personel
sağlanacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Tüm Birimler

Görevlendir
me Yazıları

Sürekli

Tüm Birimler

Eğitim
Programı

Sürekli

Tüm Birimler

Gelen ve
Giden Evrak
Modülü

Mayıs
2018

Tüm Birimler

Gelen ve
Giden Evrak

Mayıs
2018
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muhafazası ve bunlara
dair sürelere ilişkin
prosedürler
belirlenecektir.

BIS 15.1.14

Belediyemiz ilgili
mevzuatı dikkate alarak
Arşiv Yönergesi
güncellenecektir.

BIS 15.1.15

Tüm Müdürlükler için
uygun koşullarda Birim
Arşivleri
oluşturulacaktır.

BIS 15.1.16

Yazı İşleri Müdürlüğü
bünyesinde Belediyenin
Genel Arşivi
oluşturulacaktır.

Yüreğir Belediye Başkanlığı

dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Prosedürleri

Bilgi işlem
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Arşiv
Yönergesi

Sürekli

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Birim
Arşivleri

Haziran
2018

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

Kurum
Arşivi

Haziran
2018
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BIS 16

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

BIS 16.1.1

Kurum içerisinde hata
usulsüzlük ve
yolsuzlukların
bildirilmesine dair
yönerge hazırlanacaktır.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Yazı İşleri
Müdürlüğü

BIS 16.1.2

Yönerge kapsamında
yapılan bildirimler ile
yıllık faaliyet raporları, iç
ve dış denetim raporları
gibi dokümanların
izlenmesi ve
değerlendirilmesi
sonucunda tespit edilen

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Üst Yönetim

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Hata
usulsüzlük
İnsan Kaynakları
ve
ve Eğitim Md. yolsuzlukları
Hukuk İşleri
n
Müdürlüğü Teftiş önlenmesin
Kurulu
e ve
Müdürlüğü
bildirilmesin
e dair
yönerge

Tüm Birimler

Yönerge

Mayıs
2017

Sürekli
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BIS 16.1.3

eksiklik, hata ve
usulsüzlükler ilgili
Birimlere tebliğ edilecek
ve bu konulara ilişkin
Düzenleyici ve Düzeltici
Önlemler Eylem
Planlarını belirlemeleri
istenecektir.
Hata usulsüzlük ve
yolsuzluklarla ilgili
bildirimler, faaliyet ve
denetim raporlarının
izlenmesi, birimlere
tebliğ edilmesi ve
birimlerden gelen
Düzenleyici ve Düzeltici
Eylem Planları
konularında üst
yönetimi bilgilendirecek
şeflik düzeyinde

Yüreğir Belediye Başkanlığı

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Bilgilendirme

Raporu

Sürekli
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Raporlama Birimi
oluşturulacaktır.
IS
IS 17

IS 17.1.1

IS 17.1.2

İzleme Standardı
İç Kontrolün Değerlendirilmesi
Yeterli güvence
Belediyemizde iç kontrol
sağlanmadığından
sistemi sürekli bir
dolayı
şekilde
eylem yeniden
değerlendirilecektir.
öngörülmüştür.
İç kontrol sisteminin
işleyişi 6 aylık
periyotlarla
Yeterli güvence
değerlendirilecek ve
sağlanmadığından
raporlanarak üst
dolayı
yöneticiye sunulacaktır.
eylem yeniden
Düzenleyici ve düzeltici
öngörülmüştür.
önlemlerin alınması
sağlanacak olup bu
konuya ilişkin rapor
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Mali Hizmetler
Müdürlüğü

İç Denetim Birimi

Tüm birimler

Değerlendir
me
Raporları

Her yıl

Özel Kalem
Müdürlüğü

İç Kontrol
Raporu

Altı Ayda
Bir
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düzenlenecektir

IS 17.1.3

IS 17.1.4

Denetim sonucunda
düzenlenen raporlar ilgili
birim yöneticisiyle
Yeterli güvence
birlikte
sağlanmadığından
değerlendirilmesi
dolayı
sağlanacaktır. Bu
eylem yeniden
değerlendirme sonucu
öngörülmüştür.
rapor düzenlenecek ve
üst yöneticiye
gönderilecektir.
İç kontrolle ilgili olarak
yapılan
değerlendirmeler
sonucunda alınması
gereken önlemler
belirlenecektir. Söz
konusu önlemler
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Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

İç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Değerlendir
me raporu

Altı Ayda
Bir

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Tüm Birimler

Eylem Planı
Revizyonu

Sürekli
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çerçevesinde Eylem
Planı revize edilecektir.

IS 18

IS 18.1.1

IS 18.1.2

IS 18.1.3

İç Denetim
İç denetim birimi
faaliyetleri standartlara
uygun bir şekilde
hazırlanan 3 yıllık plan
ve 1 yıllık programlar
çerçevesinde düzenli
olarak yürütülecektir.
İç Denetim; Belediyenin
amaç ve hedeflerinin
karşı karşıya olduğu
riskler esas alınarak
yürütülecektir.
İç Denetimde klasik
teftiş yerine süreç
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Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.
Yeterli güvence
sağlanmadığından

İç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Denetim
Programları

Sürekli

İç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Risk
Analizleri

Sürekli

İç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Model
Raporu

Sürekli
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IS 18.1.4

denetimlerini esas alan
bir denetim modeli
kurulacaktır.
İç denetim birimi
tarafından gerek sürekli
izleme faaliyetleri
gerekse bağımsız izleme
faaliyetleri sonucunda
tespit edilen aksaklıklar
gerekli önlemlerin
alınması için ilgili
birimlere ve Üst
Yönetime bildirilecektir.
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dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

Yeterli güvence
sağlanmadığından
dolayı
eylem yeniden
öngörülmüştür.

İç Denetim Birimi

Tüm Birimler

Denetim
Sonucu
Yazıları

Sürekli
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III.C. Yönetim Sistemi Kapsaminda Yapilmasi Gereken Çalişmalar
Mevzuat, belediyelerin amacını (hak ve sorumluluklarını) tamamen,
bu amacı yerine getirmek için uygulayacakları yöntemleri de kısmen
belirlemiştir. Belediyelerin bu amacı nasıl bir süreç (proses, iş yapış şekli)
yapısıyla gerçekleştirebilecekleri ise bir yönetim anlayışının/yaklaşımının
konusudur.
Kurumlarda böyle bir yönetim yaklaşımı olmadığında, süreçlerle alakalı
aşağıdaki problemler baş gösterir:
 Yapılan iş ve işlemler Standart değildir, uygulayan kişiye veya
uygulanan mükellefe göre çözümler farklılıklar gösterebilir.
 Yapılan iş ve işlemler Denetlenemez ve İzlenemez
 Hesap verebilirlikten bahsedilemez
 Performans ölçülemez
 Eğitim materyalleri yoktur
 Koordinasyon eksiklikleri sıklıkla yaşanır
 Önleyici ve düzenleyici çalışmalar yapılamaz
 Değişime ayak uydurulamaz ve iyileştirmeler yapılamaz
 Etkin ve verimli çalışma mümkün olmaz
 Mevzuat hataları yapılır gerekli mevzuata ulaşılamaz
 Kurumsal prosedürler oluşturulamaz
 Kişiye bağlı sistemler kurulur
 Sıklıkla hatalar yapılır
 Atalet ve hantallık baş gösterir
Böylece hem süreçlerde hem de bu süreçlerin işlemesi sırasında
yoğun olarak kullanılan dokümanlardan dolayı çalışma ortamları etkinlikten
uzak ve verimsiz olur. Bu durum vatandaş/mükellef memnuniyetinin
önündeki en büyük engeldir.
Yukarıda bahsedilen problemler sadece ülkemizde değil bütün
dünyadaki organizasyonların problemleridir.
Bir süreç temel olarak yerine getirilmesi gereken pek çok iş ile o
işlerin ele alınma sırasını belirleyen kurallardan oluşur.
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Süreç Yönetim Sistemi, süreçlerde yer alan çalışanları, çalışanların
yaptığı işleri, çalışanın işini bitirdikten sonra sürecin akışının kiminle devam
edeceğini, bu akış sırasında uygulanması gereken kuralları, her türlü uyarı
mekanizmalarını bilir ve uygular ve bu şekilde süreçlerin işlemesini sağlar.
Süreç Yönetim Sisteminin Faydaları
 Süreç Yönetim Sistemi ile süreçler standartlaşır ve kullanıcı hataları
azalır, müşteri için tutarlı bir hizmet anlayışı ortaya çıkar.
 Süreçlerin kontrol edilebilirliği artar. Dolayısıyla açık ve şeffaf bir
mekanizma kurulmasını sağlar.
 Süreçlerin kalitesi artar; işin doğru kişi ya da kişilere, doğru
zamanda verilmesi sağlanır.
 İş süreçleri hızlanır, işlerin sürüncemede kalmasını engellenir ve
verimliliği artar
 Email ve SMS gibi mesajlaşma mekanizmaları ile uyarı gönderilebilir.
 Önceden zamanlanmış periyodik olan/olmayan işler oluşturulabilir.
 İşler kişilere atanabileceği gibi havuzlara da atanabilir, işi biten
havuzdan yeni işi alır.
 İşgücü ihtiyacı azalır, çalışanlar, kırtasiye, koordinasyon vs. yerine
işe ve hizmete odaklanır.
 Karar verme mekanizmaları desteklenir, karar verme süreçleri
hızlanır.
 Kurumun süreçlerini değiştirmesini kolaylaştırır.
 Süreçlerin performansları ölçülebilir ve hızlandırılabilir.
 Her bir süreç, süreçlerdeki aktiviteler ve bunları gerçekleştiren
aktörler için performans kriterleri belirlenir.
 Süreçler işledikçe sistem bu kriterlere göre bilgiler toplar.
 Bu bilgiler gerçek zamanlı ya da geriye dönük olarak ilgili kişilere
raporlanır.
 Elde edilen bilgilere göre süreçler veya aktiviteler iyileştirilebilir ya
da aktörler eğitilip ve yönlendirilebilir.
 Süreçlerin performans verileri gerçek zamanlı olarak üst yönetim
tarafından izlenebilecektir.
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 Sürecin her bir adımında kimin ne yaptığı, hangi adımda ne kadar
süre geçtiği, örneğin imzalarda ne kadar beklediği ayrıntılı olarak
izlenebilecektir.
 Çalışanların performansları izlenebilecektir.
 Etkin olmayan insan kaynağının daha verimli ve etkin işlerde
çalışması kararları alınabilecektir.
 Süreç Yönetim Sistemine Geçiş
Süreç yönetim sistemi kapsamında bundan sonra yapılması
gerekenler, aşağıda yer almaktadır;
Tablo 11:Süreç Yönetim Sistemine Geçiş
Yüreğir Belediyesi’nin Süreç Yönetim Sistemi’ne (SYS) Geçişinin Aşağıdaki
Safhalarla Olacağı Düşünülmektedir.
1. Var olan süreçlerin analiz edilip kurumun süreç
haritasının çıkarılması yani kurumun fotoğrafının
çekilmesi
2. Çıkarılan süreçlerin mevzuat ve iş geliştirme
teknikleri açısından değerlendirilmesi ve gerekli
iyileştirmelerin yapılması.
3. Süreçteki imza yetkileri açısından imza yetkilileri ile
iş tanımı bütünleştirilmesi

Tamamlanmadı

4. Süreçteki belgelerin standartlaştırılması

Tamamlanmadı

5. Süreçlerle görev tanımlarının bütünleştirmesi

Tamamlanmadı

6. Sürecin tamamı
belirlenmesi

sürelerinin

Tamamlanmadı

listelerinin

Tamamlanmadı

7. Süreçteki adımlara
oluşturulması

ve

adımlarının

ilişkin

kontrol

Tamamlanmadı

Tamamlanmadı

8. Sürecin performans göstergesinin oluşturulması

Tamamlanmadı

9. Sürecin riskinin çıkartılması

Tamamlanmadı

10. Süreçteki hassas görevlerin belirlenmesi

Tamamlanmadı

11. Süreç kadro ilişkisinin kurulması

Tamamlanmadı
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12. Sürecin mevzuatının belirlenmesi bu çerçevede iç
mevzuatında oluşturulması
13. Yazılım ortamına alınacak öncelikli süreçlerin
belirlenmesi.

Tamamlanmadı

14. Süreçlerin detaylı analizinin yapılarak modellenmesi.

Tamamlanmadı

15. Modellenen süreçlerin bir Süreç Yönetim motoru
yardımıyla gerçekleştirilmesi.

Tamamlanmadı

16. Gerçekleştirilen süreçlerin kullanıma alınması.

Tamamlanmadı

Tamamlanmadı

III.D. İç Kontrol Uyum Eylem Planinda Yer Alan Eğitimler
İç kontrol uyum eylem planında yer alan pek çok genel şartın yerine
getirilmesinde, eğitim faaliyetine başvurulmaktadır. Bu çok normal bir
durumdur. Etkili bir iç kontrol sistemi için kurumsal kapasitenin artırılması,
kurumsal kapasitenin artırılması içinde insan kaynağının eğitilmesi
gerekmektedir.
Yüreğir Belediyesinde, iç kontrol uyum eylem planı kapsamında, iç
kontrol sisteminin hayata geçirilmesi için alınması gereken eğitimler aşağıda
yer almaktadır.

Tablo 12:İç Kontrol Kapsamında Yapılması Gereken Eğitimler
FAALİYET

ÇIKTI

Yeni bilgi sistemlerine geçiş halinde ilgili sistemin
çalışmasına ilişkin olarak eğitim düzenlenmesi

Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı

Standart dosya planı ve uygulanması konusunda tüm
kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

Eğitim Programı

Yönetici ve diğer çalışanlar için Norm Kadro Çalışması
sonuçları da dikkate alınarak yetkinlik kriterleri
(eğitim, bilgi, deneyim) oluşturulacaktır.

Yetkinlik Kriterleri

Personel ve Yöneticilere bilgiyi oluşturma, raporlama

Eğitim Programları
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ve analiz etme konularında eğitimler verilecektir.
Belediye hizmetlerinde görev alacak tüm personel için
temel eğitim konuları belirlenecek ve yeni atanan tüm
personele bu eğitimler uygulanacaktır.

Temel Eğitim
Programı

Yetkinlik Kriterleri esas alınarak her görev için eğitim
konuları belirlenecek ve yapılacak boşluk analizleri
(3.1.3) çerçevesinde personele uygulanacaktır.

Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı

Yönetici kadrolarında görev yapan personel için
yönetim becerileri eğitimi programı hazırlanıp
uygulanacaktır.

Yönetim Becerileri
Eğitim Programı

Mevzuat Takip Sorumlularından gelen bilgiler
çerçevesinde mevzuattan kaynaklanan değişikliklere
ilişkin eğitim programı düzenlenecektir.

Mevzuat Eğitim
Programı

Çalışanların kişisel gelişim eğitim talepleri
değerlendirilerek o yılın eğitim konuları belirlenecek
ve talepler doğrultusunda uygulanacaktır.

Kişisel Gelişim
Eğitim Programı

Performansı yetersiz bulunan personel her yıl
yapılacak boşluk analizlerine dahil edilecek ve yetersiz
olduğu hususlara ilişkin eğitim alınması sağlanacaktır.

Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı

Birimlerin stratejik plan ve performans programı
sorumlularına bu konulara ilişkin eğitimler
verilecektir.

Eğitim Programları

Yeni işe alımlarda verilen temel eğitimlere “iç kontrol”
konusu bir başlık olarak eklenecektir.

Eğitim Programı

Çalışanlara verilen oryantasyon eğitimlerine “iç
kontrol” başlığının eklenmesi sağlanacaktır.

Eğitim Programı

Yer değiştirme suretiyle atanan tüm personelin
Yetkinlik Kriterleri çerçevesinde atandıkları görev için
belirlenen konulardaki eğitimlere katılımı
sağlanacaktır.

Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
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Kariyer Görevlere atanma şartlarını taşıyan personelin
Yetkinlik Kriterleri çerçevesinde o görevler için
belirlenen konulardaki eğitimlere katılımı
sağlanacaktır.

Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı

Yazılı Prosedürler, oryantasyon eğitimlerine ve düzenli
eğitim programlarına eklenmelidir.

Eğitim Programları

İletişim, toplantı yönetimi ve toplantı düzeni konuları
düzenli eğitim programlarına dahil edilecektir.

Eğitim Programları

Personelin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlaması
gereken raporlar konusunda düzenli ve sürekli
eğitimler alması sağlanacaktır.

Eğitim Programı

Faaliyeti yürüten tüm çalışanlara Prosedür Setleri
konusunda gerekli eğitimler verilecektir.

Eğitim Programları
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IV.İÇ KONTROL YOL HARİTASI
İç kontrol, kamu hizmetlerinin yerelde vatandaşlara sunumu
açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması,
varlıkların korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı
olarak kabul görmektedir.
Belediyemizin vatandaşlarına yerel hizmet sunumunda hayata
geçirmeye çalıştığı plan, program ve bütçe süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve
uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamada beklenen sonuçları sağlayacak
şekilde faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, özetle iyi bir stratejik
yönetim iç kontrol sisteminin etkinliğine bağlıdır. Açıkçası bu husus iç
kontrol sistemini yönetimin etkinliğini artırmada kullanacağı en önemli
araçlardan bir eylem haline getirmektedir.
İç kontrol uyum eylem planı ancak üst yönetimin sahiplenmesiyle ve
tüm çalışanların gayreti ile kurumsal düzeyde hayata geçebilir. İç kontrol,
kamu hizmetlerinin sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılması, varlık korunması, mali bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul
güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.
İç kontrol uyum eylem planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre
sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve uygulama sonuçları düzenli
olarak izlenecektir. Bu açıdan bakıldığında Planın başarısı ekteki Yönerge
çerçevesinde öngörülen sistematik izleme ve değerlendirme sürecine
bağlıdır. Bu süreç içerisinde uygulama sonuçları ile izleme ve değerlendirme
raporları tüm kesimlerle paylaşılacaktır.
İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev
yapan yöneticiler uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi
sorumluluk alanlarında yerine getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır.
Kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve
performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda,
mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması,
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varlıkların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında,
doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir
yönetim aracı olarak tanımladığımız iç kontrol çalışmalarını, mevzuatın
beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte,
yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz faaliyetlere değer katan bir yönetim aracı
olarak değerlendirmekteyiz.
Bu çerçevede iç kontrol uyum eylem planının aşamalı bir şekilde
hayata geçirilmesi sürecinde aşağıda sıralanan temel adımlar hızla
atılacaktır:
 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal
yapı ve öncelikler dikkate alınarak bir program dâhilinde
öngörüldüğü şekilde aşama aşama uygulamaya konulacaktır.
 Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve 6
aylık dilimlerle “İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu”
kaleme alınacak ve Başkanlık Makamına sunulacaktır.
 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamına
ilişkin faaliyetlere özellikle planın ilk uygulama diliminde
öncelik verilecektir.
 İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetleri yerine
getirebilmek amacıyla birçok faaliyet için çalışma grubu
kurulacak ve bu grupların etkin çalışmalar yapabilmesine
olanak sağlanacaktır.
 Uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi
için gerekli olan talimatlar yazılı olarak verilecektir.
 İç kontrol sisteminin çıktıları için iyi bir kütük ve arşiv sistemi
oluşturulacaktır.
 Tabloda tamamlanma tarihi sürekli olarak gösterilen eylemlere
ilişkin, ilk hangi tarihte somut olarak ne yapılacağına ilişkin
sorumlu birimlerce bir tablo oluşturularak, bu eylem planının
yayınlanmasını takip eden bir ay içinde üst yönetime
sunulacaktır.
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Etkili bir iç kontrol sisteminden bahsedebilmek için, bu iç kontrol
uyum eylem planı ile bütünleşik olarak, mutlak surette yapılması gereken
işlemler şunlardır;
1. Etkili bir iç kontrol sisteminin tesis edilebilmesi için, eylem planı
kapsamında öngörülen tüm eğitimlerin eksiksiz yerine getirilmesi
gerekmektedir. Eylem planında yer alan pek çok genel şart ancak
belirli eğitim faaliyetleri ile yerine getirilebilecek durumdadır. İnsan
kaynaklarının eğitimi ile kurumsal kapasitenin artırılması mümkün
olabilecektir.
2. Etkili bir iç kontrol sisteminin temin edilmesinin koşullarından bir
eylem de stratejik yönetimin kurumsallaşmasından geçmektedir.
Stratejik planı, faaliyet raporuna kadar sürdüren, performans ölçüm
ve performans değerlendirmelerine baz oluşturan ve performans
denetiminin de uygulama alt yapısını oluşturan stratejik yönetimin
bir kurumda kurumsallaşması hayati önemdedir. Bu çerçevede
performans programını süreç yönetimi ile bütünleştiren, süreç
odaklı bir performans programına geçilmelidir. Süreç odaklı bir
performans programı ile idarenin tüm faaliyetleri performans
programına dahil olacak, tüm süreçlere performans göstergesi
tanımlanmış olacak ve genel yönetim gideri kalemi sıfırlanarak tüm
giderler faaliyetlerle ilişkilendirilebilmiş olacaktır.
3. İç kontrol muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olmasını sağlamayı
amaçlayan bir sistemdir. Muhasebe, kamu mali yönetiminde kilit rol
oynar. Muhasebe sistemlerini tam ve doğru tutamayan kamu
idareleri, karar destek sistemlerini kullanarak maliyet, vatandaş
beklentisi gibi pek çok konuda üst yönetimi bilgilendiremeyecektir.
Bu eylem planı ile birlikte sunulan Yüreğir Belediyesi Muhasebe
İşlemleri Raporda anılan hususlardaki çalışmalar hız kesmeden
sürdürülmelidir.
4. Mevzuat, Kurumların amacını (hak ve sorumluluklarını) tamamen,
bu amacı yerine getirmek için uygulayacakları yöntemleri de kısmen
belirlemiştir. Belediyelerin bu amacı nasıl bir süreç (proses, iş yapış
şekli) yapısıyla gerçekleştirebilecekleri ise bir yönetim
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anlayışının/yaklaşımının konusudur. Bir belediyede iç kontrol
sistemi ancak güçlü bir Süreç Yönetim Sistemi Projesi ile
sürdürülebilir. Belediyemiz Süreç Yönetim Sistemi projesinin 1.
Aşamasını İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışması ile birlikte
tamamladı ve Belediyedeki tüm iş yapma biçimlerinin fotoğrafını
çekti. Şimdi yapılması gereken projenin devamını yerine getirmektir.
Bu çerçevede süreç iyileştirilmesi, süreçlerdeki darboğazların
giderilmesi ve süreç optimizasyonunun yapılması gerekmektedir.
Süreç yönetimi kapsamında yapılması gereken işler bu eylem
planında detaylı bir şekilde yer almaktadır.
5. Kurum olabilmenin en önemli koşul/özelliklerinden bir eylem de
kurumsal prosedürlerin çeşitli mevzuat formlarında Devlet olma
hasletleri ile hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, arşivlenmesidir.
Bu çerçevede Belediyemiz Kurumsal Prosedürlerin hazırlanması
stratejisi oluşturulmalı ve bu strateji çerçevesinde bu eylem
planında yer alan ya da yer almamakla birlikte bir İlçe Belediyesinde
olması gereken tüm prosedürler kuruma özgü hazırlanmalıdır.
6. Bir kurumda etkili bir gelir yapısının olması, finansman sisteminin
kuvvetli olması o kurumun yönetimi açısından son derece
önemlidir. Bu eylem planıyla birlikte Gelir Sisteminin İyileştirilmesi
ve Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması Projesi hayata geçirilmelidir.
7. Belediyemizin İç kontrol kapsamında bir iç iletişim stratejisi ve birde
dış iletişim stratejisi oluşturulması gerekmektedir. İç iletişim
kapsamında, toplantı yönetimi ve bilgi işlem imkanlarından etkili bir
şekilde yararlanılmalı, dış iletişim kapsamında ise haber oluşturma
teknikleri etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
8. Bilgi işlem ve yazılım teknolojileri bir kurumu iyi yönetmenin en
önemli aracı haline gelmiştir. İç kontrol sistemleri de ancak iyi bilgi
işlem sistemleri ile kurulabilir. Belediyeler özelinde ise, bir kenti
avucunun içine almak için iyi bir bilgi işlem sistemine ihtiyaç
bulunmaktadır.
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