














STANDART KODU

KOS 1

KOS 1.1

 

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU BİRİM 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK BİRİM ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA 

TARİHİ AÇIKLAMA

1.1.1 İç Kontrol Sistemi ve işleyişi ile ilgili çalışma grubu üyelerinin
katılacağı kapsamlı bir eğitim alınacaktır.

İç Kontrol Şube 
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları 
Eğitimi Şube 
Müdürlüğü

1 Eğitim 31.12.2015

1.1.2 Yöneticilere, "İç Kontrol Sisteminde Dış Denetimin Rolü" konulu
sunum gerçekleştirilecektir.

İç Kontrol Şube 
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları 
Eğitimi Şube 
Müdürlüğü

1 Sunum 30.06.2015

KOS 1.2

Mevcut Durum :

KONTROL ORTAMI

İdarenin yöneticileri İç Kontrol Sistemi'nin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.

İç Kontrol Sistemi'nin uygulamalarında, risk değerlendirme ve kontrol faaliyeti belirleme çalışmalarında birim müdürleri aktif katılım sağlamaktadır. İç Kontrol Şube
Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerde gerçekleştirilen "Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyeti Atama" çalışmaları esnasında yapılan toplantılara birim müdürlerinin de
katılımı sağlanmaktadır.

Gerçekleştirilen kontrol ortamı analizi kapsamında yapılan anket uygulamasında; çalışma grubu üyeleri, birim müdürlerinin İç Kontrol Sistemi çalışmalarına katılımlarını
desteklediğini ifade etmiştir.

KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

2014 yılı Eylem Planı'nın 1.1.1 numaralı eylemi gereğince 24 Haziran 2014 tarihinde 200 kişinin katıldığı İç Kontrol sunumu gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak aynı Eylem
Planı'nın 1.1.2 numaralı eylemi gereğince de İBB intranetinde iç kontrol sistemini anlatan çalışmalar yayınlanmış, iç kontrol tanıtım sayfası güncellenmiştir.

2014 yılının Mayıs ayı içerisinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince organizasyon şemasında
köklü değişikliklere gidilmiş, yeni daire başkanlıkları ve bunlara bağlı birimler kurulmuştur. Bu değişimle birlikte yeni kurulan birimlerde yeni çalışma grubu üyeleri
görevlendirilmiştir. Yapılan kontrol ortamı analizinde yeni çalışma grubu üyelerinin büyük çoğunluğunun İç Kontrol Sistemi ile ilgili eğitim almadığı tespit edilmiştir. Yeni
çalışma grubu üyelerinin katılımının sağlanacağı kapsamlı bir İç Kontrol Sistemi eğitimi alınması planlanmaktadır.

Yapılan kontrol ortamı analizi kapsamında; yöneticilerin iç kontrol sisteminde dış denetimin rolü hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden, birim
yöneticilerine yönelik, İç kontrol sisteminde dış denetimin rolünü anlatan bir sunum gerçekleştirilecektir.

Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. 

ol Şube
rinin de

ımlarını

1.1.2 Yöneticilere, "İç Kontrol Sisteminde Dış Denetimin Rolü
sunum gerçekleştirilecektir.



STANDART KODU

KOS 1

KOS 1.3

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M 
B RL  

YAPILACAK B R M ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA 

TAR H AÇIKLAMA

1.3.1 Etik komisyonu üyeleri güncellenecektir.
Memur Personel 

ube Müdürlü ü Etik Komisyonu Etik Komisyonu 30.06.2015

1.3.2 Etik komisyonu üyelerinin ileti im bilgileri kurum intranetinde ve 
kurumun internet sayfas nda yay nlanacakt r.

Memur Personel 
ube Müdürlü ü

Bilgi lem ve Veri 
Yönetimi ube 

Müdürlü ü

Etik Komisyonu 
bilgileri

30.06.2015

1.3.3
Etik komisyonu üyelerinin isimlerinin ve ileti im bilgilerinin 
bulundu u afi ler güncellenecektir.

Memur Personel 
ube Müdürlü ü 30.07.2015

1.3.4
Güncellenen etik komisyonu afi leri hizmet binas na ve d  birimlere 
as lacakt r.

Memur Personel 
ube Müdürlü ü

dari ler ube 
Müdürlü ü

Etik De erler ile 
lgili Afi 30.08.2015

KOS 1.4

Mevcut Durum :

KOS 1.5

Mevcut Durum :

KOS 1.6

Mevcut Durum :

darenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve e it davran lmal d r.

2014 y l Eylem Plan 1.5.1 ve 1.5.2 maddesi gere i, personelin kurumdan beklentilerine yönelik anketler yap lm t r. Bu anketler Strateji Geli tirme ve Koordinasyon ube
Müdürlü ü taraf ndan yap lan "Personel Anketi" ve ç Kontrol ube Müdürlü ü taraf ndan yap lan "Kontrol Ortam Analizi Kapsam nda Yap lan Anket" uygulamas olmu tur.
Her iki anketin sonucu da ç Kontrol Koordinasyon Kurulu'na raporlanm t r.

darenin faaliyetlerine ili kin tüm bilgi ve belgeler do ru, tam ve güvenilir olmal d r.

2011 y l Eylem Plan 'nda belirtildi i üzere kurumumuza ait faaliyetlere ili kin bilgi ve belgelerin do ru ve güvenli bir seviyede oldu u tespit edilmi tir. Bilgi güvenli i
kapsam nda sistemdeki belgeler her gün yedeklenmektedir. nternet kullan m daha güvenli hale getirecek ekilde filtre uygulamalar geli tirilmektedir. Kriz Merkezi'nde
sunucular n bak m  ve güvenli i ile ilgili çal malar tamamlanm  olup yeterli güvence sa lanm t r.

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

Kurumumuz, uzun süredir dönemsel olarak haz rlad bir çok rapor, plan ve program kamuoyunun eri imine açmaktad r. Ek olarak, yap lan denetimlerde de kurumun
imaj n  zedeleyecek herhangi bir olumsuz durumla kar la lmam t r. Yeterli güvence sa lanm  olup eylem atanmam t r.

KONTROL ORTAMI
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n  belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r.

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

Önceki y llarda etik kurallar n ve etik komisyonunun bilinmesine yönelik çe itli faaliyetler gerçekle tirilmi tir. Önümüzdeki dönemde etik komisyon üyeleri güncellenecek
olup yap lacak olan de i iklik kurum içerisinde duyurulacakt r. 

K

Mevc

K

Mevc

K

Mevc

muoyunun eri imine açmaktad r. Ek olarak, yap lan denetimlerde de kurumun
m  olup eylem atanmam t r.



STANDART KODU

KOS 2

KOS 2.1

Mevcut Durum :

KOS 2.2

Mevcut Durum :

KOS 2.3

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

2.3.1 Görev tan mlar  olu turulacakt r.
Organizasyon 

Performans ube 
Müdürlü ü

Tüm Birimler Görev tan mlar 31.12.2015

dare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ili kin yetki ve sorumluluklar n  kapsayan görev da l m çizelgesi olu turulmal  ve personele bildirilmelidir.

2014 y l  Eylem Plan  2.3.1 numaral  eylem gere i görev tan mlar n n haz rlanmas yla ilgili e itim al nm t r. 

Kurumumuz bünyesinde yer alan Organizasyon Performans ube Müdürlü ü ile Ya ar Üniversitesi aras nda imzalanan protokol ile görev tan mlar n n haz rlanmas na yönelik
çal malar 2014 Haziran ay içerisinde ba lam t r. Çal malar n sonucunda kurum çal anlar n n yaz l görev tan mlar olu turulacakt r. Olu turulan görev tan mlar n n takibi ve
i levselli i için yaz l msal destek al nacakt r.

KONTROL ORTAMI

Misyonun gerçekle tirilmesini sa lamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yaz l  olarak tan mlanmal  ve duyurulmal d r.

2014 y l Eylem Plan 'n n 2.2.1 numaral eylemi gere i çal ma yönergesi haz rlanmas ile ilgili kapsaml bir e itim al nm t r. Kurum bünyesindeki birimler çal ma yönergelerini
haz rlamakta, mevzuatlara göre güncellemektedir. Haz rlanan veya güncellenen çal ma yönergeleri tüm birimlere yaz l olarak duyurulmaktad r. Ayr ca, 2014 y l n n May s
ay nda kurulan Organizasyon Performans ube Müdürlü ü taraf ndan görev tan mlar ve çal ma yönergelerinin haz rlanmas yla ilgili çal malara ba lanm t r. Bu çal malar
kapsam nda Ya ar Üniversitesi ile protokol haz rlanm olup çal malar h zl bir ekilde ilerlemektedir. Çal malar n sonucunda kurum bünyesindeki tüm birimlerde
personellerin i yükleri, yaz l görev tan mlar , birimlerin çal ma yönergeleri haz rlanm olacakt r. Bunlara dayan larak personel performans de erlendirme sistemi
kurulacakt r.

2015 y l  Eylem Plan  2.3.1 numaral  eylem gere i Görev tan mlar  haz rlanacakt r.

KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Misyon, organizasyon yap s  ve görevler: darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tan mlar  yaz l  olarak belirlenmeli, personele duyurulmal  ve idarede uygun bir 
organizasyon yap s  olu turulmal d r.

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

Kurum içerisinde misyon ve vizyonunun bilinirli ini artt rmak için 15 farkl yere misyon ve vizyonun yaz l oldu u tabelalar as lm t r. nternet ve kurum içi intranet sisteminde
misyon ve vizyonumuz kullan c lar n görebilece i bir alanda yaz l  bulunmaktad r. Yeterli ko ul sa lanm  olup bu konuda herhangi bir faaliyet atanmas  gerekli görülmemi tir.

MA

a yönelik
takibi ve

2014 y l Eylem Plan  2.3.1 numaral  eylem gere i görev tan m



STANDART KODU

KOS 2

KOS 2.4

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

2.4.1 Birimlerin organizasyon emalar  güncellenecek, yeni kurulan 
birimlerde birim içi organizasyon emas  olu turulacakt r.

Organizasyon 
Performans ube 

Müdürlü ü
Tüm Birimler

Birim  çi 
Organizasyon 

emas
31.12.2015

KOS 2.5

Mevcut Durum :

KOS 2.6

Mevcut Durum :

KOS 2.7

Mevcut Durum :
Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin test edilmesi amac yla Bilgi lem Dairesi Ba kanl ’na ba l dört müdürlükte pilot uygulama yap lm ve bu uygulama sonucu etkin, etkili
ve verimli kullan lamad görülmü tür. EBYS Uygulamas üzerinden kullan c lara görev atamas yap labilmektedir. Kurumumuzda meydana gelen organizasyonel ve
yönetimsel de i ikliklerden dolay  sistemin uyarlanmas  çal malar  devam etmektedir. 

darenin ve birimlerinin organizasyon yap s , temel yetki ve sorumluluk da l m , hesap verebilirlik ve uygun raporlama ili kisini gösterecek ekilde olmal d r.

Kurumumuzun organizasyon emas haz rlan rken birimler fonksiyonel olarak ilgili üst makamlara ba lanm ve uygun raporlama, hesap verebilirlik gibi kriterler de göz
önünde bulundurulmu tur. Kurumumuzun, organizasyon emas kapsam nda yetki ve sorumluluk da l m yap lm , 5 Genel Sekreter Yard mc l 'na ba l 31 Daire Ba kanl
olu turulmu tur. Yetki ve sorumluluklar belirlenmi ve bu do rultuda kurumsal raporlama sistemi olu turulmu tur. Yeterli güvence sa lanm olup yeni bir düzenleme veya
uygulamaya gerek bulunmam t r.

darenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ili kin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmal d r. 

lgili yasa ve yönetmelikler göz önüne al narak yap lan literatür taramas nda hassas görevlerin sahip olmas gereken özelliklere ili kin yeterli bilgi olmad görülmü tür. Maliye
Bakanl Merkezi Uyumla t rma Birimi ile görü meler yap lm t r. Bu görü meler sonucunda hassas görevler ve prosedürler için öncelikli olarak görev tan mlar n n, çal ma
yönergelerinin tamamlanmas gerekti i ifade edilmi tir. Kurumumuzda görev tan mlar ve çal ma yönergeleri tamamland ktan sonra hassas görevler ve prosedürler ile ilgili
yol haritas  çizilip çal malara ba lanacakt r.

Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar olu turmal d r.

KONTROL ORTAMI

darenin ve birimlerinin te kilat emas  olmal  ve buna ba l  olarak fonksiyonel görev da l m  belirlenmelidir. 

darenin organizasyon emas gerek görüldükçe güncellenmektedir. Ya ar Üniversitesi ile haz rlanan protokol kapsam nda birim içi organizasyon emalar güncellenmekte,
yeni kurulan birimlerde de birim içi organizasyon emalar  olu turulmaktad r. Çal man n sonucunda bütün birimlerin güncellenmi  organizasyon emalar  olu mu  olacakt r.

KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Misyon, organizasyon yap s  ve görevler: darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tan mlar  yaz l  olarak belirlenmeli, personele duyurulmal  ve idarede uygun bir 
organizasyon yap s  olu turulmal d r.

Mevc

K

Mevc

K emeli ve personele duyurmal d r. 

n sahip olmas gereken özelliklere ili kin yeterli bilgi olmad görülmü tür. Maliye
d h ö l dü l i i ö likli l k ö l l



STANDART KODU

KOS 3

KOS 3.1

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

3.1.1
Görev tan mlar n n belirlenmesinin ve personel performans
de erlendirme sisteminin kurulmas ndan sonra mevcut nsan
Kaynaklar  Politikas  güncellenecektir.

nsan Kaynaklar  ve 
E itim Dairesi 

Ba kanl

nsan Kaynaklar  
Politikas

31.12.2015

KOS 3.2

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

3.2.1

darenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir ekilde 
yürütebilmesi için mesleki e itimlerin yan  s ra empatik ileti im ve 
etkili konu ma, ileti im teknikleri vb. konularda e itimler organize 
edilecektir.

nsan Kaynaklar  
E itim ube 
Müdürlü ü

2 E itim 31.12.2015

KONTROL ORTAMI

darenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir ekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yetene e sahip olmal d r.

Y ll k E itim Plan kapsam nda düzenlenen e itimler, yönetici ve personellerin bilgi ve yeteneklerini geli tirmeye yönelik olarak planlanmakta ve uygulanmaktad r. De i en yasa
ve yönetmeliklere uyum sa lamak amac yla talep edilen e itimler nsan Kaynaklar  E itimi ube Müdürlü ü taraf ndan düzenlenmektedir.

Kurum içinde istihdam edilen personelin büyük bir k sm n n mezun oldu u bran la uyumlu bir poziyonda görev yapt , özellikle sözle meli personellerin teknik s n flar
kapsam nda kendi uzmanl k alan nda görevlendirildi i dikkat çekmektedir. Personellerin kendi yetenek ve donan mlar n en iyi de erlendirebilece i birimlere yerle tirilmesi
a amas nda birimlerin ihtiyaçlar ve personellerin görü ve istekleri de dikkate al nmaktad r. Yeterli güvence sa lanm olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek
bulunmam t r.

KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Personelin yeterlili i ve performans : dareler, personelin yeterlili i ve görevleri aras ndaki uyumu sa lamal , performans n de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik 
önlemler almal d r.

nsan kaynaklar  yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekle mesini sa lamaya yönelik olmal d r.

zmir Büyük ehir Belediyesi'nin " nsan Kaynaklar Politikas " belirlenmi olup, kurumsal internet sayfas ve intranetinde yay nlanm t r. nsan kaynaklar yönetiminin kurumun
amaç ve hedeflerini gerçekle tirmeye yönelik i in niteli ine uygun personelin çal t r lmas , al nan personelin i ba e itimine tabi olmas , verimlili in artmas amac yla hizmet
içi e itimlere kat l mlar n n sa lanmas  gibi insan kaynaklar  uygulamalar  yap lmaktad r. 

MA

k s n flar
tirilmesi

ya gerek

Mevcut Durum : Kurum içinde istihdam edilen personelin büyük bir k sm n
kapsam nda kendi uzmanl k alan nda görevlendirildi i dikka
a amas nda birimlerin ihtiyaçlar ve personellerin görü ve



STANDART KODU

KOS 3

KOS 3.3

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

3.3.1
Görev tan mlar  kapsam nda her pozisyon için yeterli e itim düzeyi  
ve i  tecrübesi planlanacakt r.

nsan Kaynaklar  ve 
E itim Dairesi 

Ba kanl
Tüm Birimler Plan Döküman 31.12.2015

3.3.2
Haz rlanacak olan y ll k e itim planlar na mesleki yeterlili i artt racak 
e itimlerde dahil edilecektir.

nsan Kaynaklar  
E itimi ube 
Müdürlü ü

Tüm Birimler Mesleki  E itimler 31.12.2015

KOS 3.4

Mevcut Durum :

KOS 3.5

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

3.5.1
Y ll k e itim ihtiyaçlar  belirlendikten sonra bu talepleri kar layacak 
düzeyde e itimler planlan p Y ll k E itim Plan  olu turulacakt r. 

nsan Kaynaklar  
E itimi ube 
Müdürlü ü

E itim Komisyonu Y ll k E itim Plan 28.02.2015

3.5.2 Y ll k E itim Plan  kurum intraneti üzerinden duyurulacakt r.
nsan Kaynaklar  

E itimi ube 
Müdürlü ü

Bilgi lem ve Veri 
Yönetimi ube 

Müdürlü ü

Yaz l  Y ll k E itim 
Plan  Döküman

31.03.2015

Her görev için gerekli e itim ihtiyac  belirlenmeli, bu ihtiyac  giderecek e itim faaliyetleri her y l planlanarak yürütülmeli ve gerekti inde güncellenmelidir. 

2014 y l Eylem Plan 'n n 3.5.3 numaral eylemi gere i, düzenlenen e itimlerin geri bildirimlerini almak için yöntemler ara t r lm olup e itimlerin de erlendirilmesine ve geri
bildirimler al nmas na ba lanm t r. Çal malar n geli tirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir.

KONTROL ORTAMI

Personelin i e al nmas  ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmal  ve bireysel performans  göz önünde bulundurulmal d r.

e al mlarda ilgili departman n uzmanlar e li inde mülakatlar yap ld belirtilmi tir. Görevde yükselmelerde ise ilgili yasal prosedür uygulanmaktad r. Yeterli güvence
sa lanm  olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmam t r.

KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Personelin yeterlili i ve performans : dareler, personelin yeterlili i ve görevleri aras ndaki uyumu sa lamal , performans n de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik 
önlemler almal d r.

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

Görev tan mlar n n belirlenmesine yönelik çal malar ba lam olup h zl bir ekilde devam etmektedir. Yürütmekte oldu umuz hizmetlerin verim ve kalitesini sa layacak
personellerin seçimi, e itimi, görevlendirilmesi suretiyle bu personellerin niteliklerinin geli tirilmesini, motivasyon ve verimliliklerinin art r lamas n sa lay c uygulamalar
hayata geçirilmektedir. Mesleki e itimlere yönelik gelen talepler nsan Kaynaklar E itimi ube Müdürlü ü'nce de erlendirilerek, talepte bulunan birim personellerine talep
ettikleri alanlarda e itim verilmektedir.

Mevc

K

Mevc

EYLE

y l planlanarak yürütülmeli ve gerekti inde güncellenmelidir. 



STANDART KODU

KOS 3

KOS 3.6

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

3.6.1 Personel performans de erlendirme sistemi çal malar na ba lanm  
olunup kurum çap nda hayata geçirilecektir.

Organizasyon 
Performans ube 

Müdürlü ü
Tüm Birimler

Personel 
Performans 

Sistemi
31.12.2015

KOS 3.7

Mevcut Durum :

KOS 3.8

Mevcut Durum :

KONTROL ORTAMI

Personel istihdam , yer de i tirme, üst görevlere atanma, e itim, performans de erlendirmesi, özlük haklar  gibi insan kaynaklar  yönetimine ili kin önemli hususlar yaz l  
olarak belirlenmi  olmal  ve personele duyurulmal d r.

Bu uygulamalara ili kin yaln zca memur personel, i çi personel ve sözle meli personele yönelik yasal düzenlemeler uygulanmaktad r. nsan kaynaklar yönetimine ili kin
süreçler belirlenmi tir.

Performans de erlendirmesine göre performans  yetersiz bulunan personelin performans n  geli tirmeye yönelik önlemler al nmal , yüksek performans gösteren personel için 
ödüllendirme mekanizmalar  geli tirilmelidir.

Kurulacak olan personel performans sistemi neticesinde personellerin performans n geli tirmeye yönelik önlemler al nacak, yüksek performans gösteren personeller için
ödüllendirme mekanizmalar  geli tirilerek sürdürülebilir k l nacakt r.

KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Personelin yeterlili i ve performans : dareler, personelin yeterlili i ve görevleri aras ndaki uyumu sa lamal , performans n de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik 
önlemler almal d r.

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

Kurumumuzdaki yöneticiler, kendisine ba l personelin y l içindeki performans na ili kin bir de erlendirme ve bu de erlendirmenin sonucuna ili kin bir toplant
yapmamaktad r. 6111 say l yasa ile sicil raporu de erlendirme sistemi kald r lm olup personel performans n de erlendirmeye yönelik yeni bir mevzuat merkezi hükümet
taraf ndan yürürlü e konulmam t r.

nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi Ba kanl 'na ba l Organizasyon Performans ube Müdürlü ü ile Ya ar Üniversitesi aras nda imzalanan protokol ile personelin yeterlili i ve
performans sisteminin kurulmas na yönelik çal malar kurum çap nda ba lam t r. Çal malar n sonucunda personel performans sistemi kurulacakt r.

eller için

z l

ne ili kin

Mevcut Durum :
Kurulacak olan personel performans sistemi neticesinde p
ödüllendirme mekanizmalar  geli tirilerek sürdürülebilir k l n

Personel istihdam yer de i tirme üst görevlere atanma e



STANDART KODU

KOS 4

KOS 4.1

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M
B RL  

YAPILACAK B R M ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA 

TAR H AÇIKLAMA

4.1.1 Kurumsal süreç hiyerar isi güncellenecektir.
ç Kontrol ube 

Müdürlü ü Tüm Birimler Süreç Hiyerar isi 30.06.2015

4.1.2
Birimlere ait i  ak lar  gözden geçirilerek mevcut i  ak lar nda 
gerekli revizyonlar yap lacak, ihtiyaç duyulan birimlerde yeni i  
ak lar  çizilecektir.

ç Kontrol ube 
Müdürlü ü

Tüm Birimler  Ak lar 30.06.2015

KOS 4.2

Mevcut Durum :

KOS 4.3

Mevcut Durum :

KOS 4.4

Mevcut Durum :

KOS 4.5

Mevcut Durum :

KONTROL ORTAMI

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

Geçmi y llarda yap lan çal malar neticesinde kurumumuza ait tüm süreçler imza ve onay mercileri belirtilmi olarak güncellenmi ve müdür onaylar al narak
tamamlanm t r. Birime ait onaylanm i ak lar ilgili birimde görev yapan personelin eri imine sunulmu tur. 2014 y l n n May s ay içerisinde organizasyon emas nda
yap lan köklü de i iklikler sonras nda Süreç Hiyerar isinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmu tur. Süreç hiyerar isinin güncellenmesinin ard ndan mevcut i ak lar gözden
geçirilerek gerekli düzeltmeler yap lacakt r. Yeni kurulan birimlerin de i  ak lar  çizilerek birim personellerine duyurulmas  sa lanacakt r.

Yetki devri yap lan personel, yetkiyi devrald  ki iyle yetkinin kullan m na ili kin sürekli bilgi al veri inde bulunmaktad r.

KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Yetki Devri: darelerde yetkiler ve yetki devrinin s n rlar  aç kça belirlenmeli ve yaz l  olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate al narak yetki devri 
yap lmal d r.

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

Kurumumuzda yetki devirleri belirlenen esaslar çerçevesinde yetkinin devredildi i yöneticilere yaz l olarak bildirilmektedir. Kurumumuzda mevcut olan imza yetkileri
yönergesi geçerlili ini korumaktad r. 

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

Kurumumuzda yetki devirleri, devredilen yetkinin niteli i ile yetki devri yap lan ki inin bilgi, deneyim ve yetene i ile uyumlu olarak yap lmaktad r. Yeterli güvence sa lanm
olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmam t r.

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

Yetki devri yap l rken, devredilen yetkinin önemi göz önünde bulundurulmaktad r. Yeterli güvence sa lanm  olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmam t r.

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

Mevc

K

Mevc

K

Mevc

K

Mevc







STANDART KODU

RDS 5

RDS 5.1

Mevcut Durum :

RDS 5.2

Mevcut Durum :

RDS 5.3

Mevcut Durum :

RDS 5.4

Mevcut Durum :

RDS 5.5

Mevcut Durum :

RDS 5.6

Mevcut Durum :

Performans Program nda, stratejik hedefler do rultusunda her birimin hedefleri belirlenmekte olup www.izmir.bel.tr kurum resmi internet ve intranet sayfas nda
yay nlanmaktad r. Yeterli güvence sa lanm  olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmam t r.

darenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ula labilir, ilgili ve süreli olmal d r.

Hedefler belirlenirken, o hedefe ili kin veri tutulabilme ve o veriye ula abilme kolayl göz önünde bulundurulmakta ve belirlenen hedefin ilgili faaliyetin ilerlemesini aç klar
nitelikte olmas na dikkat edilmektedir. Yeterli güvence sa lanm  olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmam t r.

Kurumumuz her y l, faaliyetlere ili kin hedefleri ve kaynak ihtiyac n içeren performans program n haz rlamaktad r. Yeterli güvence sa lanm olup yeni bir düzenleme veya
uygulamaya gerek bulunmam t r.

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

Kurumumuzun bütçesi, performans program nda yer alan veriler do rultusunda haz rlanmaktad r. Yeterli güvence sa lanm olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek
bulunmam t r.

Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans program yla belirlenen amaç ve hedeflere uygunlu unu sa lamal d r.

Kurumumuzda faaliyetler, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler do rultusunda belirlenmekte ve ilgili mevzuat na uygun olarak gerçekle tirilmektedir. Yeterli güvence
sa lanm  olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmam t r.

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

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

R SK DE ERLEND RME
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Planlama ve Programlama: dareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunlar  gerçekle tirmek için ihtiyaç duyduklar  kaynaklar  içeren plan ve programlar n  
olu turmal  ve duyurmal , faaliyetlerinin plan ve programlara uygunlu unu sa lamal d r.

dareler, misyon ve vizyonlar n  olu turmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslar n  ölçmek, izlemek ve de erlendirmek amac yla kat l mc  
yöntemlerle stratejik plan haz rlamal d r.

Kurumumuz yasalarla belirlenen süreler içinde, tüm birimlerin kat l m yla, vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini içeren 2015 - 2019 Stratejik Plan n yapm olup her y l
performans program ve faaliyet raporunu haz rlayarak performans ölçümü ve de erlendirmesini yapmaktad r. Yeterli güvence sa lanm olup yeni bir düzenleme veya
uygulamaya gerek bulunmam t r.

yfas nda

i aç klar

güvence
Mevcut Durum :

RDS 5.5

sa lanm  olup yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek b

Yöneticiler, görev alanlar  çerçevesinde idarenin hedeflerine



STANDART KODU

RDS 6

RDS 6.1

Mevcut Durum :

EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER SORUMLU B R M B RL  
YAPILACAK B R M

ÇIKTI / SONUÇ TAMAMLANMA 
TAR H

AÇIKLAMA

6.1.1

2015 risk de erlendirme sürecimize Maliye Bakanl Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlü ü taraf ndan yay nlanan '' Kamu ç Kontrol
Rehberi'' nin ikinci bölümünde yer alan ve risk yönetimi ba l
alt nda ifade edilen ekilde; kurumumuza ait Risk Stratejisi Belgesi (
RSB ) haz rlanarak ba lanacakt r.

ç Kontrol ube 
Müdürlü ü

ç Kontrol zleme ve 
Yönlendirme 

Kurulu 

Risk Stratejisi 
Belgesi ( RSB ) 

30.09.2015

RDS 6.2

Mevcut Durum :

RDS 6.3

Mevcut Durum :

Süreçlere ait riskler belirlenirken risk kartlar haz rlanmakta ve etki,olas l k puanlar na göre risk önceliklendirilmesi yap lmaktad r. Belirlenen süreçlere ili kin riskler ilgili birim
yöneticileri ve çal ma grubu üyeleri taraf ndan y lda en az 1 kez analiz edilmektedir.

Risklere kar  al nacak önlemler belirlenerek eylem planlar  olu turulmal d r.

Risk de erlendirme çal malar na ba lanan birimlerin yöneticileri ve çal ma grubu üyeleri ile toplan larak faaliyet baz nda belirlenen risklere kar al nacak önlemleri içeren
"Kontrol Faaliyeti" eylem planlar  olu turulmaktad r.

R SK DE ERLEND RME
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Risklerin belirlenmesi ve de erlendirilmesi: dareler, sistemli bir ekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekle mesini engelleyebilecek iç ve d  riskleri tan mlayarak 
de erlendirmeli ve al nacak önlemleri belirlemelidir.

dareler, her y l sistemli bir ekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.

ç Kontrol ube Müdürlü ü koordinasyonunda birimlerin yöneticileri ve çal ma grubu üyeleri ile toplant lar yaparak tamamlanan i ak lar üzerinden süreç baz nda risk
belirleme çal malar yap lmaktad r. 2014 Mart ay itibari ile birinci dönem "Risk De erlendirme " çal malar tamamlanm t r. Ekim 2014 döneminde ikinci dönem
de erlendirmelere zemin olu turmak ad na Kontrol Ortam Analizi çal malar na ba lanm t r. Gerekli haz rl k çal malar tamamland ktan sonra ikinci dönem Risk
De erlendirme çal malar na ba lanacakt r.

ç Kontrol ube Müdürlü ü taraf ndan da kurumsal düzeyde risk analizleri y ll k olarak yap lmaktad r. 

Kurumsal Yönetim Sisteminde " ç Kontrol lemleri Modülü" Haziran 2012'de devreye al nm olup, süreç hiyerarsi i, eylem planlar , risk de erlendirme unsurunda
kullan lmak üzere risk kartlar , risk önceliklendirme, kontrol faaliyetlerine ili kin veri giri leri ve raporlamalar  programda yer almaktad r.

Risklerin gerçekle me olas l  ve muhtemel etkileri y lda en az bir kez analiz edilmelidir.R

Mevc

R

Mevc







STANDART KODU

KFS 7

KFS 7.1

Mevcut Durum :

KFS 7.2

Mevcut Durum :

KFS 7.3

Mevcut Durum :

KFS 7.4

Mevcut Durum :

Süreç hiyerar isinde yer alan süreçlere ili kin i ak lar tamamlanm olup Kurumsal Yönetim Sistemi Program na aktar lm t r. Gerekli durumlarda güncellenerek Kurumsal
Yönetim Sistemi Program na adaptasyonu sa lanmaktad r. Süreç bazl risk de erlendirme çal malar ba lam olup belirlenmi olan risklere yönelik kontrol faaliyetleri
atanmaktad r. Kurumun sorumluluk alan n n geni olmas ve buna ba l sorumlu oldu u süreç say s n nda fazla olmas ndan dolay , süreçlere ili kin risklerin belirlenmesi ve
kontrol faaliyetlerinin atanmas  uzun sürede tamamlanabilecektir. 

Birimlerde risk de erlendirme çal malar a amas nda birimlere ait süreçlerin yan s ra süreç öncesi ve sonras i lemleri kapsayacak ekilde riskler belirlenip kontrol faaliyeti
atanmaktad r. Atanan kontrol faaliyetlerinin izlenmesi ç Kontrol ube Müdürlü ü taraf ndan yap lmakta olup geri bildirimler sa lanmaktad r.

Mart 2014 itibariyle tamamlanan birinci dönem risklerine yönelik atanan Kontrol Faaliyetleri'nin takibi devam etmektedir. 

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

Kontrol faaliyetleri belirlenirken varl klar n dönemsel kontrolü ve güvenli i sa lanacak ekilde kontrol faaliyeti atanmaktad r.

Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen fayday  a mamal d r.

Kontrol faaliyetleri belirlenirken fayda - maliyet analizleri göz önünde bulundurulmaktad r.

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

KONTROL FAAL YETLER
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: dareler, hedeflerine ula may  amaçlayan ve riskleri kar lamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamal d r.

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, kar la t rma, onaylama, raporlama, koordinasyon, 
do rulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmal d r.

Risk de erlendirme çal malar na ba lanan birimlerin riskleri tespit edilip, her bir risk için uygun kontrol stratejisi ve yöntemi belirlenip uygulanmaya ba lanm t r.

KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen fayday  a m

l f l l b l l k f d l l l



STANDART KODU

KFS 8

KFS 8.1

Mevcut Durum :

KFS 8.2

Mevcut Durum :

KFS 8.3

Mevcut Durum :

KFS 9

KFS 9.1

Mevcut Durum :

KFS 9.2

Mevcut Durum :

Personel say s n n yetersizli i nedeniyle görevler ayr l  ilkesinin tam olarak uygulanamad  idarelerin yöneticileri risklerin fark nda olmal  ve gerekli önlemleri almal d r.

Personel eksikli ine ba l  olarak görevler ayr l  ilkesinin uygulanamad  herhangi bir durum söz konusu de ildir. 

Tüm faaliyetleri içeren kurumumuza ait süreç hiyerar isi olu turulmu ve belirlenen detay süreçlerin i ak lar çizilmi tir. Bu i ak lar nda i lemin nas l ba lad , di er
a amalar n n neler oldu u ve ak n sonuçlar gösterilmektedir. Ancak bu i ak lar na ba l olu turulacak prosedürler henüz mevcut de ildir. Tüm kurum geneli görev
tan mlar  tamamland ktan sonra gerekli görülen i  alanlar nda prosedürler belirlenecektir.

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsaml , mevzuata uygun ve ilgili personel taraf ndan anla labilir ve ula labilir olmal d r.

lgili prosedürler haz rland nda yay mlanacakt r.

Görevler ayr l : Hata, eksiklik, yanl l k, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve i lemlerin onaylanmas , uygulanmas , kaydedilmesi ve 
kontrol edilmesi görevleri personel aras nda payla t r lmal d r.

Her faaliyet veya mali karar ve i lemin onaylanmas , uygulanmas , kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farkl  ki ilere verilmelidir.

Yap lan her faaliyet,mali karar ve i lemler mevzuata uygun olarak farkl personeller taraf ndan yap lmaktad r. ak lar nda da görevler ayr l ilkesi çerçevesinde hareket
edildi i görülebilmektedir.

Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve i lemin ba lamas , uygulanmas  ve sonuçland r lmas  a amalar n  kapsamal d r.

KONTROL FAAL YETLER
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: dareler, faaliyetleri ile mali karar ve i lemleri için gerekli yaz l  prosedürleri ve bu alanlara ili kin düzenlemeleri haz rlamal , 
güncellemeli ve ilgili personelin eri imine sunmal d r.

dareler, faaliyetleri ile mali karar ve i lemleri hakk nda yaz l  prosedürler belirlemelidir.

Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl na ba l tüm birimlerin faaliyetlerini kanuni dayanaklar ile birlikte gösteren çal ma yönergeleri mevcuttur. Tüm kurum genelinde görev
tan mlar  standart halde tamamland ktan sonra gerekli görülen i  alanlar nda prosedürler belirlenecektir.

K

Mevc

K

Mevc

ndan yap lmaktad r. ak lar nda da görevler ayr l ilkesi çerçevesinde hareket



STANDART KODU

KFS 10

KFS 10.1

Mevcut Durum :

KFS 10.2

Mevcut Durum :

KFS 11

KFS 11.1

Mevcut Durum :

KFS 11.2

Mevcut Durum :

KFS 11.3

Mevcut Durum :

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

Görev Devir Formu haz rlanarak, görevden ayr lan personele bu formun doldurulmas gereklili ine yönelik bir genelge yay nlanm t r. Görev Devir Formu, intranet üzerinden
tüm birimlerin kullan m na sunulmu tur.

Personel taraf ndan yap lan tüm i  ve i lemler kanuni çerçeveye uygun olarak yap lmakta ve yöneticiler taraf ndan izlenip, onaylanmaktad r.

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

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

Görevden ayr lan üst ve orta düzey yöneticiler yerine ivedilikle yeni yöneticiler atanmakta, de i en mevzuatlar düzenli olarak takip edilmekte ve faaliyetlerin
gerçekle mesinde süreklilik sa lanmaktad r. lgili tüm personellerin bilgisayarlar na güncel mevzuat  takip edebilecekleri yaz l mlar kurulmu tur. 

Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.

Gerekli hallerde vekil personel görevlendirilmesi yap lmaktad r.

Yöneticiler, personelin i  ve i lemlerini izlemeli ve onaylamal , hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar  vermelidir.

KONTROL FAAL YETLER
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Hiyerar ik kontroller: Yöneticiler, i  ve i lemlerin prosedürlere uygunlu unu sistemli bir ekilde kontrol etmelidir.

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

Henüz yaz l prosedürler olu turulmam olmakla birlikte, mevcut kanun, tüzük, yönetmelik gibi hukuki araçlara uygun olarak i ve i lemler gerçekle tirilmekte ve bu hukuki
araçlara dayanarak gerekli kontroller yap lmaktad r.

yönetici

zerinden

KFS 11.3
Görevinden ayr lan personelin, i veya i lemlerinin durumu
taraf ndan sa lanmal d r.



STANDART KODU

KFS 12

KFS 12.1

Mevcut Durum :

KFS 12.2

Mevcut Durum :

KFS 12.3

Mevcut Durum :

Bu standart n gerçekle mesini sa layan mekanizmalar olu turulmu olup yöneticilerin kararlar do rultusunda çal anlar kendi çal ma alan yla ilgili veri girebilmekte ve ilgili
k s mlara eri ebilmektedir.Kullan c lar n kullanmakta oldu u mevcut programlarla yanl  verilerin sisteme giri i engellenmektedir. 

dareler bili im yöneti imini sa layacak mekanizmalar geli tirmelidir.

Bili im yönetimine yönelik  online ve lokal eri imle gerekli kontrolleri sa layacak mekanizmalar bulunmaktad r.

KONTROL FAAL YETLER
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Bilgi sistemleri kontrolleri: dareler, bilgi sistemlerinin süreklili ini ve güvenilirli ini sa lamak için gerekli kontrol mekanizmalar  geli tirmelidir.

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

Bilgi sistemlerinin güvenli i ve süreklili ini sa lamak amac yla yaz l m ve eri im kontrolleri yap lmakta olup donan m n fiziki güvenli i sa lanm t r. Bu do rultuda bilgi
teknolojileri sisteminin bir bütün olarak süreklili i ve yetkisiz eri ime kar  korumas  sa lanmaktad r.

Bilgi sistemine veri ve bilgi giri i ile bunlara eri im konusunda yetkilendirmeler yap lmal , hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sa layacak 
mekanizmalar olu turulmal d r.







STANDART KODU

B S 13

B S 13.1

Mevcut Durum :

B S 13.2

Mevcut Durum :

B S 13.3

Mevcut Durum :

B S 13.4

Mevcut Durum :

B S 13.5

Mevcut Durum :
Bilgi sistemi standartlara uygun olarak i lemektedir, yönetim taraf ndan istenen raporlar analiz yapmaya imkan verecek ekildedir. Kullan lan programdan yöneticilerin ihtiyaç
duydu u analizleri yapmak için gerekli veriler istenilen zamanda al nabilmektedir.

htiyaç duyulan bilgilere ve raporlara analiz yapma imkan  sunacak, yönetim bilgi sistemi olu turulmu tur.

Bilgiler do ru, güvenilir, tam, kullan l  ve anla labilir olmal d r.

Birimlerin karar alma süreçlerinde do ru ve güvenilir bilgilere ula malar için mevcut sistem geli tirilmi tir. Üretilen bilgi ve dökümanlar ilgili mevzuat do rultusunda,
standart dosya plan na uygun olarak ar ivlenmektedir.

Yöneticiler ve ilgili personel, performans program  ve bütçenin uygulanmas  ile kaynak kullan m na ili kin di er bilgilere zaman nda eri ebilmelidir.

Yöneticiler ve görevli personeller, Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl ve Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl 'ndan bütçe ve performans program ile ilgili ihtiyaç duyduklar tüm
bilgi ve belgelere zaman nda ula abilmektedirler. Y l içerisinde çe itli zamanlarda tüm birimlere tamimler yollanmakta, bilgilendirme toplant lar yap lmaktad r. Ayr ca
performans program , bütçe uygulamalar ve kaynak kullan m n n entegrasyonunu sa layan ve tüm birimlerden görevli personellerin eri iminin oldu u yaz l m program
mevcuttur. 

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

Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zaman nda ula abilmelidir.

B LG  VE LET M
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Bilgi ve ileti im: dareler, birimlerinin ve çal anlar n n performans n n izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sa l kl  bir ekilde i leyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve 
memnuniyetin sa lanmas  amac yla uygun bir bilgi ve ileti im sistemine sahip olmal d r.

darelerde, yatay ve dikey iç ileti im ile d  ileti imi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve ileti im sistemi olmal d r.

Kuruma ait stratejik plan, performans program , bütçe, faaliyet raporu, kesin mizan, hizmet standartlar tablosu ve iç kontrol standartlar na uyum eylem plan kamuoyuna
www.izmir.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden zaman nda duyurulmaktad r. Stratejik plan dönemlerinde payda analizleri ile payda lar n görü ve önerileri al nmaktad r.
Hem ehri leti im Merkezine (H M) gelen öneri, ikayet ve bilgi edinme ba vurular ilgili birimlerce cevaplanmaktad r. darenin dikey iç ileti imi alt düzeyden üst düzeye etkin
raporlama yap larak sa lanmaktad r.Ayn daire ba kanl na ba l müdürler aras nda ve ortak süreci yöneten yöneticiler aras nda da düzenli olarak bilgilendirme toplant lar
yap lmaktad r.

in ihtiyaç

klar tüm
r. Ayr ca

programMevcut Durum :
bilgi ve belgelere zaman nda ula abilmektedirler. Y l içeri
performans program , bütçe uygulamalar ve kaynak kulla
mevcuttur. 



STANDART KODU

B S 13

B S 13.6

Mevcut Durum :

B S 13.7

Mevcut Durum :

B S 14

B S 14.1

Mevcut Durum :

B S 14.2

Mevcut Durum :

B S 14.3

Mevcut Durum :

B S 14.4

Mevcut Durum :

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

dare ve tüm birimler mali y l sonunda faaliyet raporlar n haz rlamakta ve haz rlanan faaliyet raporlar belediyenin kurumsal internet sayfas nda yay nlanarak kamuoyuna
duyurulmaktad r. Faaliyet sonuçlar  ve de erlendirmeler faaliyet raporunda gösterilmektedir.

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

Faaliyetlerin gözetimi amac yla idare içinde yatay ve dikey raporlama a belirlenmi tir. Faaliyet Raporu kapsam nda birimlere ait ilerleme verileri düzenli olarak Stratejik Bilgi
Yönetim Sistemine girilmekte olup, ilerlemeler ilgili üst yönetime ve yatay düzlemde de Strateji Geli tirme ve Koordinasyon ube Müdürlü ü'ne raporlanmaktad r. Birimlerin
ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan çerçevesinde sorumlu oldu u faaliyetlere ili kin ilerlemeleri hem ç Kontrol ube Müdürlü ü'ne hem de ç Kontrol Koordinasyon

Üst Kurulu'na düzenli olarak raporlanmaktad r. ç Denetim Birim Ba kanl  taraf ndan yap lan birim denetim raporlar  üst yönetime sunulmaktad r.

Yönetici - personel ili kisinin analizi ve geli tirilmesine yönelik olarak Kontrol Ortam Analizi ve 2014 y l içerisinde haz rlanan 2014-2019 Stratejik Plan kapsam nda Personel
Memnuniyet ve beklentilerine yönelik anketler yap lm t r.

Raporlama: darenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçlar , saydaml k ve hesap verebilirlik ilkeleri do rultusunda raporlanmal d r.

dareler, her y l, amaçlar , hedefleri, stratejileri, varl klar , yükümlülükleri ve performans programlar n  kamuoyuna aç klamal d r.

Kurumumuz mali y l sonu itibari ile stratejik plan ve performans programlar ndaki faaliyet ve projelerine ili kin gerçekle melerle ilgili raporlar ve mali tablolar haz rlay p ve
halk n bilgilendirilmesine yönelik  kamoyuna kurumsal internet sitesi üzerinden duyurmaktad r.

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

lk alt ayl k mali y l bütçe uygulama sonuçlar ve gelecek ikinci alt aya ili kin beklentilerle ilgili mali tablolar haz rlanmakta ve kurumsal internet sitemiz arac l ile kamuoyuna
duyurulmaktad r. Böylece kaynak kullan m na ili kin effafl k, saydaml k ilkeleri do rultusunda kentlinin kaynak kullan m sürecine ili kin kat l m sa lanm t r. Saydaml k ve
hesap verebilirlik ilkeleri do rultusunda uygulama sonuçlar  ve gelece e yönelik beklentiler kamuoyuna duyurulmaktad r.

darenin yatay ve dikey ileti im sistemi personelin de erlendirme, öneri ve sorunlar n  iletebilmelerini sa lamal d r.

B LG  VE LET M
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Bilgi ve ileti im: dareler, birimlerinin ve çal anlar n n performans n n izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sa l kl  bir ekilde i leyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve 
memnuniyetin sa lanmas  amac yla uygun bir bilgi ve ileti im sistemine sahip olmal d r.

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

Bu standartla ilgili ortak amaç ve hedefler do rultusunda kurumsal bütünle me sa lanm t r.

Mevc

B

Mevc

B

Mevc

d r.

kamuoyuna duyurulmaktad r.



STANDART KODU

B S 15

B S 15.1

Mevcut Durum :

B S 15.2

Mevcut Durum :

B S 15.3

Mevcut Durum :

B S 15.4

Mevcut Durum :

B S 15.5

Mevcut Durum :

B S 15.6

Mevcut Durum :

Mevzuata uygun ar ivleme ve dosyalama sistemine ili kin bilgiler, Yaz leri ube Müdürlü ü taraf ndan tüm birimlere hizmet içi e itimlerle aktar lm t r. Buna paralel olarak,
tüm evraklar zaman nda kaydedilmekte, standartlara uygun bir ekilde s n fland r lmakta ve ar iv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir.

darenin i  ve i lemlerinin kayd , s n fland r lmas , korunmas  ve eri imini de kapsayan, belirlenmi  standartlara uygun ar iv ve dokümantasyon sistemi olu turulmal d r.

Mevzuata uygun Standart Dosya Plan ve ar ivleme sistemi mevcuttur. Tüm birimlere, öncelikli evraklar n s n fland r lmas ve saklanmas na yönelik bilgilendirme yap lm t r.
Do al afet, yang n, sabotaj gibi durumlarda evraklar n korunmas  ve kurtar lmas na ili kin tüm birimlere bilgilendirme yap lm t r.

Standart 15.1 de belirtildi i gibi Standart Dosya Plan  uygulanmakta olup  yönetici ve personeller arad klar  bilgi ve belgelere kolay, do ru ve h zl  bir ekilde ula abilmektedir.

Kay t ve dosyalama sistemi, ki isel verilerin güvenli ini ve korunmas n  sa lamal d r.

Tüm birimler taraf ndan aktar lan veriler, Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlü ü taraf ndan günlük olarak yedeklenmektedir. Ayr ca verilerin güvenli i için de mevcut
bir program bulunmaktad r.

Kay t ve dosyalama sistemi belirlenmi  standartlara uygun olmal d r.

Kurumumuzda Standart Dosya Plan  uygulanmakta olup kay t ve dosyalama sistemi mevzuata uygun olarak yap lmaktad r. 

Gelen ve giden evrak zaman nda kaydedilmeli, standartlara uygun bir ekilde s n fland r lmal  ve ar iv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.

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

B LG  VE LET M
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Kay t ve dosyalama sistemi: dareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil i  ve i lemlerin kaydedildi i, s n fland r ld  ve dosyaland  kapsaml  ve güncel bir sisteme sahip 
olmal d r.

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

Kurumumuzda Yaz  leri ube Müdürlü ü taraf ndan Standart Dosya Plan  sistemi geli tirilmi  ve tüm birimlere duyurulmu tur. 

Devlet Te kilat Veri Taban (DTVT) kapsam nda dari Birim Kimlik Kodlar n n kullan m na geçilmi olup, ilgili çal malar ç Kontrol ube Müdürlü ü, Yaz leri ube Müdürlü ü
ve Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlü ü koordinasyon ile yap lmaktad r.

Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlü ü taraf ndan geli tirilen Evrak Kay t Sistemi ile elektronik ortamda idare içi haberle me sa lanmaktad r.

el olarak,

r.

p lm t r.

Mevcut Durum :

B S 15 5

Kurumumuzda Standart Dosya Plan  uygulanmakta olup kay

Gelen ve giden evrak zaman nda kaydedilmeli standartlara



STANDART KODU

B S 16

B S 16.1

Mevcut Durum :

B S 16.2

Mevcut Durum :

B S 16.3

Mevcut Durum :

Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakk nda yeterli incelemeyi yapmaktad r. 

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

Bu tür bilgileri ileten personele haks z ve ayr mc  bir muamele yap lmamaktad r. 

B LG  VE LET M
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n bildirilmesi: dareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sa layacak yöntemler olu turmal d r.

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

Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n bildirildi i ve gerekli incelemelerin yap ld Tefti Kurulu Ba kanl etkin olarak çal maktad r. 2012 y l eylem plan 16.1.1 maddesi gere i,
Tefti  Kurulu Ba kanl  taraf ndan hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n bildirim yöntemleri intranet arac l  ile tüm personele duyurulmu tur.

Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakk nda yeterli incelemeyi yapmal d r.







STANDART KODU

S 17

S 17.1

Mevcut Durum :

S 17.2

Mevcut Durum :

S 17.3

Mevcut Durum :

S 17.4

Mevcut Durum :

S 17.5

Mevcut Durum :

S 18

S 18.1

Mevcut Durum :

S 18.2

Mevcut Durum :

ç Denetim Faaliyetleri, ç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun belirledi i standartlar çerçevesinde yürütülmektedir.

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

ç Denetim Birim Ba kanl  y ll k denetim plan  kapsam nda y l içerisinde denetim faaliyetlerini yürütmekte ve tespitlerine yönelik eylem planlar n  haz rlamaktad r.

ç kontrolün de erlendirilmesinde, yöneticilerin görü leri, ki i ve/veya idarelerin talep ve ikâyetleri ile iç ve d  denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate al nmal d r.

ç Kontrol Sistemi de erlendirilmesi a amas nda çal ma grubu üyeleri ve yöneticilerin görü leri ve iç/d  denetim raporlar  dikkate al nmaktad r.

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

2009-2014 aras nda 4 kez ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan haz rlanm t r. Söz konusu eylem planlar ihtiyac m z do rultusunda revize edilerek Maliye Bakanl 'na
gönderilmektedir.

ç denetim: dareler fonksiyonel olarak ba ms z bir iç denetim faaliyetini sa lamal d r.

ç denetim faaliyeti ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf ndan belirlenen standartlara uygun bir ekilde yürütülmelidir.

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

lki 2011 y l nda yap lan ç Kontrol Sisteminin Kontrol Ortam Analizine yönelik anket, odak grup ve uzman görü toplant lar n n ikincisi 2014 y l içerisinde yap lm ve bu
çal malardan elde edilen veriler do rultusunda ilgili standartlar sa lama konusunda gerekli eylemler atanm t r. Atanan çal malar n gözetlenmesi y l içerisinde yap lm
olup de erlendirme raporlar ile ç Kontrol Sistemi Koordinasyon Kurulu'na sunulmu tur. En az y lda iki kez olmak üzere tamamlanma tarihi gelen eylemlerin durumlar
incelenerek ç Kontrol Koordinasyon Kurulu'na Eylem Plan 'yla ilgili de erlendirme raporu sunulmaya devam edilmektedir. Bu de erlendirmeler sonucunda eksik / yetersiz
kalan yönleri geli tirmeye yönelik eylemler mevcut eylem plan na eklenmi tir.

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

Risklerin belirlenmesi ve önceliklendirme a amalar nda birim çal anlar n n kat l m  sa lanm t r. Yine kontrol faaliyeti atanmas  a amas nda birim personellerinin görü leri 
dikkate al nm t r. Yap lacak olan çal malarda kat l mc  yakla m sürdürülecektir.

ZLEME
KAMU Ç KONTROL STANDARDI VE GENEL ARTI

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

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

ç Kontrol Sistemi'nin kurum genelinde yayg nla t r lmas na yönelik faaliyetler kat l mc  bir anlay la devam etmektedir. 2013 y l ndaki organizasyon emas  dahilindeki tüm 
birimlerde Risk De erlendirme çal malar  tamamlanm  olup, belirlenen risklerin giderilmesine yönelik atanan Kontrol Faaliyetlerinin zlemeleri düzenli olarak 
gerçekle tirilmektedir. Ayr ca ç Kontrol Sistemine yönelik kurumumuzca geli tirilen bilgisayar yaz l m n n tasar  modülleri de tamamlan p, hizmete al nm t r.

anl 'na

S 17.5

ç ç g

ç kontrolün de erlendirilmesi sonucunda al nmas  gereken 






