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SUNUŞ 

 

 

 

Belediyemizin Stratejik Planı’nın dördüncü dönem yılı olan 2018 Mali Yılı Performans 

Programı’na göre Strateji 

Geliştirme Müdürlüğümüz 

tarafından gerçekleştirilen 

faaliyetler şeffaf ve ekonomik bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Faaliyetlerimizde kamusal 

tasarruf ve hesap verilebilirlik 

ilkesi ön planda tutulmuştur. 

 

Faaliyet döneminde 

çalışmalarımızı yürütürken 

birimler arası koordinasyonu 

önemseyerek çözüm odaklı 

çalışma sergilenmiştir. 

Müdürlüğümüz; stratejik yönetim 

ve planlama, kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma, performans ve kalite ölçütleri 

geliştirme faaliyetlerimizi Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde 

yürütmüş ve Belediyemizin kurumsallaşmasına yönelik çalışmaları ön plana çıkarmayı 

misyon edinmiştir. Ar-Ge çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından bu misyonu sağlayacak 

şekilde değerlendirilmiştir. 

İç Kontrol Standartları uyarınca Belediyemizde hassas görevleri ile risk ve fırsatların 

belirlenmesi hususunda prosesler belirlenmiş bu sayede Belediyemizin kaliteli hizmet 

sunumunda profesyonel belediyecilik hedefine ulaşma gayesi amaçlanmıştır. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü genel anlamda çağdaş belediyecilik standartlarında hizmet 

vererek Talas Belediyesi vizyonunu en iyi şekilde yansıttığı değerlendirilmektedir. Bu 

doğrultuda çalışmalarımızın yürütülmesinde destek olan mesai arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum. 

 

Mehmet Ali ÇETİNKAYA 

Strateji Geliştirme Müdürü 
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I- GENEL BİLGİLER 

 

A- Misyon ve Vizyon 

Misyonumuz; 

Talas Belediyesinde stratejik yönetim ve planlama, kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma, 

performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi oluşturma ve belediye 

hizmetlerinin sunumunda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmektir. 

Vizyonumuz; 

Kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, yenilikçi, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak 

Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendiren ve kaliteli hizmet sunumunda Talas 

Belediyesini liderliğe taşıyan birim olmaktır. 

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 05.09.2017 tarihli ve 94 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul 

edilen "Talas Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" 

gereğince çalışmalarını yürütmektedir. 

Birimin görevleri 

(1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 

çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 

oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek 

ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 

verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

g) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek 

ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

j) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve 

verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 

(2) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: 

1) Stratejik yönetim ve planlama 

a) Misyon belirleme 

b) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma 

c) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme 

2) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme 

3) Yönetim bilgi sistemi 

4) Malî hizmetler 

a) Performans programı 

b) İç kontrol 
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(3) Aşağıda belirtilen iş ve işlemler Müdürlüğün koordinasyonunda yürütülür: 

a) Stratejik yönetim ve planlama çalışmalarının koordinasyonu 

b) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu 

c) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu 

ç) İdare faaliyet raporunun hazırlanması 

d) Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması 

e) İç kontrol sistemi ve standartları 

(4) Diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda Müdürlüğe verilecek 

görevleri yerine getirmek. 

Birimin Yetkileri 

Müdürlük, bu Yönetmelik’te sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak 

Başkan tarafından kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde 

yapmaya yetkilidir. 

Birimin Sorumlulukları 

Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu Yönetmelik’te tarif edilen görevler ile ilgili 

yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

 

1- Fiziksel Yapı 

 

M
A

K
İN

E
 P

A
R

K
I 

 
ÇEŞİT 

Araç Sayısı 

Belediye Aracı Kiralık 

B
in

ek
 

1-Oto   

2-Station vagon   

3-Pikap   

4-Diğer   

H
iz

m
et

 A
ra

çl
a

rı
 

1-Otobüs   

2-Minibüs   

3-Kamyon   

4-Kamyonet   

5-Cip   

6-Ambulans   

7-Cenaze aracı   

8-Çöp kamyonu   

9-Vidanjör   

10-Diğer   

İş
 A

ra
çl

a
rı

 

1-Greyder   

2-Buldozer   

3-Kepçe   

4-Delici   

5-Kazıcı   

6-Silindir   

7-Asfalt makinesi   

8- Diğer   

. 

BİNALAR 

Sıra 

No 

Adı Yeri Sayısı/Alan (m2) Kullanım Amacı 

1 Büro Belediye Hizmet Binası 1 adet/30 m2 Çalışma Ofisi 

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Talas Belediyesi ana hizmet binasının zemin katında birime 

tahsis edilen 30 m2’lik büroda hizmet vermektedir. 
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2- Örgüt Yapısı 

 

 

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

 

Kalite Yönetimi

 

STRATEJİ GELİŞTİRME  
MÜDÜRLÜĞÜ

 

Strateji Geliştirme

 

Bilgi ve Belge 
Yönetimi

 

Kamuoyu 
Araştırmaları

  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kalite Yönetimi, Kamuoyu Araştırmaları ile Stratejik Yönetim 

ve İç Kontrol birimlerinden müteşekkil ve Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak 

teşkilatlandırılmıştır. 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 
S.NO CİNSİ ADET 

1 Masaüstü Bilgisayar 1 

2 Dizüstü Bilgisayar 3 

3 Yazıcı 1 

4 Telsiz Telefon 3 

5 Projeksiyon Cihazı 1 

 

4- İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüzde bünyesinde 1’i birim müdürü olmak üzere toplam 2 personel görev 

yapmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde 2 geçici işçi TYP kapsamında İş-Kur personeli 

olarak çalışmıştır. 

Birim 

PERSONEL SAYISI 

Memur 
Sözleşm

eli 

Kadrolu 

veya 

Şirket 

İşçisi 

Geçici 

İşçi 
Toplam 

Strateji Geliştirme Müdürü 1    1 

Stratejik Yönetim ve İç Kontrol 1    1 

Kalite Yönetim      

Ar-Ge      

Bilgi ve Belge Yönetimi      

TOPLAM 2    2 
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5- Sunulan Hizmetler 

Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak 

üzere gerekli çalışmalar yapmak, 

Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 

Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek, yorumlamak, 

Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

a. Yönetim 

Müdürlüğümüz, çalışma alanıyla ilgili mevzuat ile üstlendiği görevleri gereği gibi yerine 

getirmekte, yetkilerini zamanında ve yerinde kullanmakta Belediye Başkanı ve bağlı 

bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

Müdürlüğün çalışma politikaları, görevin yerine getirilmesi ve işleyişin takibi, bağlı 

bulunulan başkan yardımcısı, müdür ve personelin koordineli çalışmasıyla yürütülür. 

 

b. İç Kontrol Sistemi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde düzenlenmiş ve 

bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Aynı Kanun’un 55’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, Maliye Bakanlığı tarafından mali 

yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin belirleneceği, 

geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı ayrıca sistemlerin koordinasyonunun sağlanacağı ve kamu 

idarelerine rehberlik hizmeti verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (Üçüncü mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5’inci maddesinde; iç 

kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin, mali ve mali olmayan tüm 

işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu 

ayrıca kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları 

çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği 

belirtilmiştir. 
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Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda; ilgili bakanlık tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 

tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” 

ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve 

geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması 

amacıyla Belediyemizde Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulu oluşturulmuştur. 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02/12/2013 tarihli ve 

70451396-24.10775 sayılı ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum konulu genelgesi 

gereğince; 

 Öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar 

doğrultusunda veya teşkilat yapısı değiştirilen kamu idarelerinin eylem planlarının 

yeniden hazırlanması çalışmalarında söz konusu kurul ve grupların yapısının gözden 

geçirilmesi ve gerektiğinde yeniden oluşturulmasının uygun olacağı, 

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi çerçevesinde 

hazırlanması gereken eylem planlarının üst yöneticinin onayını müteakip on iş günü 

içinde bakanlığa gönderilmesi gerektiğinden; 

İç kontrol sisteminin yeniden oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi, iç 

kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla 

Belediyemizde Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

Belediyemizdeki harcama birimlerinin tamamının temsilcilerinin katılımıyla hazırlanmasına 

imkân sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Belediyemizin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlık aşamasında her bir 

standart maddesi için mevcut durumun analizi yapılmış, uyum için öngörülen eylemlerin 

gerçekleştirilmesi için sorumlu birimlere makul süreler verilmiştir. 
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Belediyemizin 2017-2019 tarihleri arasını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı çerçevesinde Müdürlüğümüzün sorumluluğunda gerçekleştirilen faaliyetler 

aşağıdaki 5 bileşen altında hazırlanan tabloda gösterilmiştir. 

 
 

Standart 

Kod No

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel 

Şartı

Eylem

Kod No
Öngörülen Eylem veya Eylemler Yapılan Faaliyet

KOS1

KOS

1.1.2

İç kontrol konusunda temel ve gerekli bilgilerin, 

eylem planının ve benzeri bilgilerin yer alacağı 

"İç Kontrol" kitapçığı yayınlanarak personele 

dağıtımı sağlanacaktır.

Belediyemizin Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı 

(2017-2019) 22.02.2017 tarih ve 

90003 sayılı yazı ekinde birimlere 

dağıtılmış ve uygulama süreci takip 

edilmektedir.

KOS

KOS2

İdarenin misyonu yazılı olarak 

belirlenmeli, duyurulmalı ve personel 

tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 

İdarenin misyonunun personel tarafından 

benimsenmesi için duyuru yapılacaktır.

KOS

2.1.1

İdarenin misyonu belediyenin web 

sayfasında, hazırlanan Performans 

Programında, Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Plan 

kitapçığında ve benzeri yayınlarla 

personele duyurulmuştur.

KOS 1.6

İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi 

ve belgeler doğru, tam ve güvenilir 

olmalıdır.

Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin 

doğru, tam ve güvenilirliğinin Kesin Hesap ve 

Denetim Raporlarıyla uygunluğu sağlanacaktır.

Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, 

personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

KOS

1.6.1

Faaliyet raporlarındaki bilgilerin 

doğruluğu İç Kontrol Güvence 

Beyanı ile sağlanmaktadır.

KOS 2.1

KOS 1.4
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve 

hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap 

verebilirlik ilkesi çerçevesinde birim faaliyet 

raporları hazırlanacaktır. 1. 4

2017 yıllık birim faaliyetleri 

koordine edilerek idare faaliyet 

raporu Nisan Ayı Belediye 

Meclisinde kabul edilmiş ve 

kurumun internet sayfasında 

yayınlanarak kamuoyuna 

duyurulmuştur. Cari yıla ilişkin 

birim faaliyet raporu ise üçer aylık 

dönemler halinde hazırlanmaktadır.

KOS 1.2

İdarenin yöneticileri iç kontrol 

sisteminin uygulanmasında personele 

örnek olmalıdır.

İç kontrol sisteminin uygulanmasında 

yöneticilerin mevzuata sahip bir  çalışma 

içerisinde personele örnek olmaları için 

birimler arası  paylaşım ve değerlendirme 

toplantıları yapılarak, üst yönetim tarafından 

izleme ve değerlendirmesi sağlanacaktır. 

İç kontrol sisteminin birimlerdeki 

uygulanmalarının tespit edilmesi 

amacıyla birim müdürlerine 

anketler yapılmıştır. Anket 

sonuçları Kurul toplantısında 

değerlendirilmiştir.

KOS

1.2.1

1- KONTROL ORTAMI

İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama 

birimlerine tanıtılması, bilgi verilmesi ve 

bilinçlendirilmesi için gerekli görülen 

eğitimlerin yapılması sağlanacaktır. 

KOS

1.1.1

KOS 1.1

İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve 

personel tarafından sahiplenilmeli ve 

desteklenmelidir. 

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

05.04.2018 tarihinde TSE EN ISO 

9001:2015 versiyonu revizyon 

süreci, Yeni yapı ve bilgilendirme, 

Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve 

Kamu İç Kontrol Standartları 

Eğitimi,

03.05.2018 ve 24.07.2018 

tarihlerinde TSE EN ISO 

9001:2015 versiyonu revizyon 

sürecinde belirlenen Proses 

Tanımlama, Risk Kayıt ve Kalite 

Hedeflerine ilişkin 

değerlendirmeler ve İç Tetkik 

Bilgilendirme Eğitimleri ile 

24.09.2018 tarihinde de Kamu İç 

Kontrol Standartları ve İç Kontrol 

Uyum Eylem Planı Çerçevesinde 

Hassas Görevlerin ve Kalite 

Hedeflerinin Belirlenmesi 

Eğitimleri verilmiştir.
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KOS

2.6.2
Hassas görev yönergesi oluşturulacaktır.

KYS kapsamında PR.08 Hassas 

Görevler Prosedürü hazırlanarak, 

hassas görevlere ilişkin 

düzenlemelere "İç Kontrol Sistemi 

Yönergesi" içerisinde yer 

verilmiştir.

KOS

2.6.3

Hassas görev envanteri oluşturulacak her yıl 

güncellenecektir.

Tüm birimlerimizde hassas görev 

envanteri oluşturulmuştur.

KOS

2.6.4

Tüm birimlerde hassas görevler tanımlanarak 

prosedürler oluşturulacak ve personele 

duyurulacaktır.

Hassas görevler prosedürü 

hazırlanmış ve KYS kapsamında 

belediye ortak paylaşım klasöründe 

yayımlanarak elektronik ortamda 

birimlerin erişimine açılmış ve 

personele duyurulmuştur.

KOS3

KOS 3.6

Personelin yeterliliği ve performansı 

bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az 

yılda bir kez değerlendirilmeli ve 

değerlendirme sonuçları personel ile 

görüşülmelidir.

KOS

3.6.2

Personelin yeterliliği ve performansı 

değerlendirilerek sonuçları personel ile 

görüşülecektir.

KOS4

Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

Hassas görev belirleme komisyonu 

oluşturulacaktır.

KOS

2.6.1

KOS

3.7.1

Performans değerlendirmesine göre 

performansı yetersiz bulunan personelin 

performansını geliştirmeye yönelik 

önlemler alınmalı, yüksek performans 

gösteren personel için ödüllendirme 

mekanizmaları geliştirilmelidir.

Tüm birimlerimizde hassas görev 

belirleme komisyonları 

oluşturulmuştur.

Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin 

önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

Personel performans değerlendirme kriterleri 

belirlenecek ve tüm personele duyurulacaktır.
KOS 3.7

KOS 2.6

İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin 

yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin 

prosedürleri belirlemeli ve personele 

duyurmalıdır. 
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Standart

Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Eylem

Kod 

No

Öngörülen Eylem veya Eylemler Yapılan Faaliyet

RDS5

RDS

5.4.2

Faaliyet raporları üçer aylık dönemler 

halinde düzenlenmeye devam edilecektir.

Birim faaliyet raporları üçer aylık dönemler 

halinde hazırlanmaktadır.

RDS6

RDS

6.1.2

Belediyemizin amaç ve hedeflerine yönelik 

risklerin belirlenmesi için birimlerdeki iç 

kontrol çalışma ekiplerinin aynı zamanda risk 

belirleme ekipleri olarak görev yapmaları 

için Başkanlık Makamından olur alınacaktır.

18.05.2017 tarih ve 94945 sayılı olur ile ekip 

oluşturulmuştur.

RDS

6.1.3

Başkanlık Makamı Oluruyla Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama 

Grubunun aynı zamanda Risk Değerlendirme 

Ekibi olarak görevlendirilmesi sağlanacaktır.

18.05.2017 tarih ve 94945 sayılı olur ile ekip 

oluşturulmuştur.

Üçer aylık dönemler halinde düzenlenen birim 

faaliyet raporlarında performans sonuçları 

izlenmektedir.

Stratejik plan ve performans programına uygun 

olarak 2019 Mali Yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

Yöneticiler, görev alanlarıyla ilgili kurum 

hedeflerine uygun birim hedefleri belirleyerek 

faaliyet raporlarında yer vermektedirler.

Kurum ve birimlerin hedefleri, 2015-2019 

dönemini kapsayan stratejik planda ve ayrıca KYS 

kapsamında proses hedeflerine yönelik olarak ayrı 

ayrı belirlendi. Hedefler spesifik, ölçülebilir, 

ulaşılabilir, ilgili ve sürelidir.

Tüm birimler görev alanıyle ilgili hedefleri ve 

risklerini belirlemiştir.

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış 

riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

RDS 5.2

RDS

5.3.1

RDS

5.4.1
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve 

performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere 

uygunluğunu sağlamalıdır.

RDS 5.4

RDS 5.3
İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans 

programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

2- RİSK DEĞERLENDİRME

RDS 5.6
İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, 

ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

Birim hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir, 

ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması 

sağlanacaktır.

Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel 

etkileri analiz edilecektir.

Birim bütçeleri stratejik plan ve performans 

programına uygun olarak hazırlanacaktır.

Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve 

programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır .

Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde 

idarenin hedeflerine uygun birim hedefleri 

belirleyip personeline duyuracaktır.

RDS 6.1

RDS 5.5

Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin 

hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve 

personeline duyurmalıdır.

İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile 

bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 

göstergelerini içeren performans programı 

hazırlamalıdır.

RDS

5.5.1

RDS

5.6.1

İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine 

yönelik riskleri belirlemelidir.

Birim amaç ve hedeflerine yönelik riskler 

belirlenecektir.

Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik 

plan ve performans programı ile belirlenen 

amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğü 

izlenecektir.

RDS

5.2.1

Birimlerin yürüteceği program, faaliyet ve 

projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, 

performans hedef ve göstergelerini içeren 

performans programı hazırlanacaktır.

2019 Mali Yılı Performans Programı 

hazırlanmıştır.

Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem 

planları oluşturulmalıdır.
RDS 6.3

Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri 

yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
RDS 6.2

RDS

6.2.2

RDS

6.3.1

RDS

6.2.1

RDS

6.1.1

Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek 

eylem planları yeniden gözden geçirilecektir.

Risk değerlendirme ekipleri tarafından 

hazırlanan risk raporları ile denetleme 

raporları çerçevesinde yılda bir kez 

periyodik olarak risk analiz çalışmaları 

yapılacaktır.

Birimlerimizde risk belirleme faaliyetleri yıl 

içerisinde başlatılmış olup risk analizi çalışmaları 

rapor hazırlandığı dönem itibarıyla devam 

etmektedir.

Tüm birimlerimizde risklere karşı alınacak 

önlemler belirlenmiş olup çıktıları faaliyet dönemi 

sonunda gözden geçirilecektir.

Tüm birimlerimizde iş süreçlerine yönelik 

risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel 

etkilerine üzerinde çalışma yıl içerisinde başlamış 

olup izleme faaliyetleri ve sonuçları İKİYK 

tarafından analiz edilecektir.
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Standart

Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Eylem

Kod No
Öngörülen Eylem veya Eylemler Yapılan Faaliyet

KFS7

KFS

7.1.2

Faaliyet ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, 

analizi ve raporlaması risk belirleme ekibince 

yapılacaktır.

Risk belirleme ekipleri oluşturulmuş, risk belirleme faaliyetleri 

tamamlanmıştır. İzleme, karşılaştırma, analiz ve raporlaması 

yıl sonunda gerçekleştirilecektir.

KFS

7.1.3

Birimler yapılan faaliyetlerle ilgili belirli periyotlarla 

raporlama sistemi geliştireceklerdir.

3' er aylık dönemler halinde hazırlanan birim faaliyet 

raporlarında yapılan çalışmalar anlatılmaktadır.

KFS

7.1.4

Risk eylem planında tespit edilen riskler için düzeltici-

önleyici, yönlendirici, kontrol edici uygun kontrol 

yöntemlerinin tespiti yapılacaktır.

KYS tetkiklerinde risk formları incelenerek, proseslere ilişkin 

risklerin belirlenip belirlenmediği ve kontrol yöntemleri 

incelenmiştir.

KFS

7.1.5

Her birim faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, 

yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol 

mekanizmaları oluşturarak bunların uygulanmasını 

sağlayacaktır.

Risk Yönetimi Prosedürü gereğince risklere cevap verilmesi, 

gözden geçirilmesi ve izlenmesine yönelik uygulamalara 2018 

yılı içerisinde başlanılmıştır.

KFS8

KFS9

KFS10

KFS11

KFS12

Personelin iş ve işlemler izlenmekte olup işbaşı eğitimleri 

verilmektedir.

KFS

11.3.1

Personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi ve 

onaylaması, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için 

gerekli talimatlar verilecektir.

KFS

10.2.2

KFS 10.2

Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve 

onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için 

gerekli talimatları vermelidir.

KFS

10.2.1

KFS 11.3

Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin 

durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor 

hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele 

vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü göreviyle 

ilgili raporlar hazırlatılıp yeni görevlendirilen 

personele vermesi ve devir işlemi yapılmadan 

personelin ayrılmasına izin verilmeyecektir.

KFS 11.1

KFS

8.1.3

Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, 

uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı 

kişilere verilmelidir.

KFS

9.2.1

Personel sayısının yetersizliği sebebiyle görevler ayrılığı 

ilkesinin tam olarak uygulanamaması risk olarak 

bilinmektedir. Muhtemel riskleri ortadan kaldıracak gerekli 

tedbirler, kadro imkânı ve mevzuat çerçevesinde alınmıştır. 

KFS 7.2

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı 

ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin 

yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri 

almalıdır.

Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

KFS 7.4

KFS 9.1

KFS 10.1

KFS 9.2

Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol 

edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı 

aşmamalıdır.

KFS

7.4.1

KFS 8.1
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında 

yazılı prosedürler belirlemelidir.

3- KONTROL FAALİYETLERİ

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji 

ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme 

yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, 

koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, 

gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenecek ve 

uygulanacaktır.

Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

KFS 7.1

Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, 

süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de 

kapsayacak şekilde uygulanması sağlanacaktır.

KFS

7.1.1

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve 

yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla 

kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, 

koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, 

gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır.

Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç 

kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

KFS

7.2.1

KFS

7.2.2

Birimlerin faaliyetlerine ilişkin

uygulanan kontrol yöntemleri yazılı şekilde

tanımlanacak ve ilgili birim personeline

duyurulacaktır.

Birimlerin faaliyetlerine ilişkin uygulanan kontrol yöntemleri 

Faaliyet Raporu Hazırlama Prosedürü ile tanımlanmış olup 

kurum içi elektronik paylaşım sistemi ile personele 

duyurulmuştur.

Faaliyetler ve riskleri için oluşturulan "Risk Yönetimi 

Prosedürü" yıl içerisinde uygulamaya konulmuştur.

Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç 

kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde 

uygulanması sağlanmaktadır.

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, 

güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

Belirlenen kontrol yöntemi maliyetinin beklenen 

faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi 

yapılacaktır.

İş akış şemaları, hizmet rehberi şeklinde bir araya getirilerek 

kalite yönetim sisteminde tanımlanmış ve elektronik ortamda 

personelin erişimine açılmıştır.

İş akış şemaları, hizmet rehberi şeklinde bir araya 

getirilerek tüm birimlere dağıtılacaktır.

KFS

10.1.1

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler 

ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı 

durumlarda olabilecek riskler için gerekli tedbirler 

alınacaktır.

Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde 

uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde 

uygulanması için gerekli kontroller yapılacaktır.

Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için 

gerekli kontrol faaliyetleri yapılmaktadır.

Personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi ve onaylaması, hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar 

verilmektedir.

Birimlerce yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her 

faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, 

uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi 

görevleri için iş akış şemaları ve mevzuat 

doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde işlerin 

farklı kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır. 

KFS

9.1.1

Çıktı/Sonuç olarak iş akış süreçleri; süreci hazırlama, kontrol 

etme ve onaylama işlemleri farklı kişiler tarafından yerine 

getirilecek şekilde hazırlanmıştır. Böylece faaliyetlerde 

görevler ayrılığı ilkesine uygun davranılmıştır. 

Her faaliyet veya mali karar ve işlemler için görevler ayrılığı 

ilkesine uyulmaktadır.

Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak 

görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem 

veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi 

faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı 

gerekli önlemler alınmalıdır.

KFS

11.1.1

Yöneticiler belirleyecekleri raporlama sistemi 

aracılığıyla iş ve prosedürleri sürekli olarak izleyecek 

ve tespit ettikleri hata ve usulsüzlükleri personele 

bildirecek olup, olumsuzlukların giderilmesi için 

bilgilendirme faaliyetleri ve hizmet içi eğitimler 

verecektir.

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak 

görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, 

yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü 

durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen 

nedenlere karşı gerekli önlemler alınacaktır.

Personel sayısı az olduğu için faaliyetlerin sürekliliği 

sağlanacak şekilde her iş için asil ve yedek sorumlular 

belirlenememektedir. Birimin personel ihtiyacı İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü göreviyle ilgili 

raporlar hazırlatılmış ve yeni görevlendirilen personele 

vermesi sağlanmış olup devir işlemi yapılmadan personelin 

ayrılmasına izin verilmemiştir.
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Standart

Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Eylem

Kod No
Öngörülen Eylem veya Eylemler Yapılan Faaliyet

BİS13

BİS14

BİS 14.4

Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey 

raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, 

görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken 

raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

Bİ

14.4.2

Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile ilgili 

hazırlamaları gereken raporları kapsayan iş takvimi 

oluşturulup personel bilgilendirilecektir.

Kurumsal analiz çalışmalarında birimimizde 

hazırlanması gereken raporlar ve zamanları 

belirlenmiş ve personel bilgilendirilmiştir.

BİS15

BİS16

BİS 13.7

Bİ

13.6.1

Bİ

13.7.1

İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin 

değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini 

sağlamalıdır.

Birim yönetmeliklerinde görev ve sorumluluklar 

belirlenmiş ve personele bildirilmiştir.

Kurum Öneri Sistemi Prosedürü ile personelin 

öneri ve sorunlarını iletebilmeleri, üst yönetim ile 

iletişim sağlayacak yöntemler belirlenmiştir. Ayrıca 

personelin teklif, değerlendirme ve problemlerini 

iletebilmeleri için anketler de yapılmaktadır. 

BİS 13.6

Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları 

çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları 

kapsamında personele bildirmelidir.

İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde 

beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında 

personeli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Birimde yatay ve dikey iletişim sisteminin 

personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını 

iletebilmeleri için öneri/şikayet kutusu, anket ve yüz 

yüze görüşmeyi sağlayacak iletişim kanalları açık 

tutulacaktır.

Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip 

olmalıdır.

BİS 16.3
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız 

ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele 

haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmayacaktır.

BİS 15.3
Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve 

korunmasını sağlamalıdır.

Bİ

15.3.1

Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin 

güvenliği ve korunmasını sağlayacak şekilde 

yapılandırılacaktır.

BİS 16.2
Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar 

hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.

Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve 

yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi 

yapacaklardır.

Faaliyet döneminde hata, usulsüzlük veya yolduzluk 

bildirimi yapılmamıştır.

16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

Bİ

15.4.1

Kullanılan otomasyon sistemlerinde kişisel şifreler 

ve kullanıcı hesapları mevcuttur.

Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara 

uygun olarak yapılacaktır.

Her türlü ile iş ve işlemlerin kaydedilmesi, 

sınıflandırılması ve dosyalanması amacıyla 

oluşturulan elektronik belge yönetim sistemi 

kullanılmaktadır ve kurum içi yazışmalar söz konusu 

sistem üzerinden yürütülmektedir.

BİS 15.4
Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun 

olmalıdır.

Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik 

ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.

Bİ

16.2.1

Bİ

16.3.1

Faaliyet döneminde hata, usulsüzlük veya yolduzluk 

bildirimi yapılmamıştır.
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Bileşenler Standart Adı Genel Şart 
Belirlenen 

Eylem 
Yapılan Faaliyet 

Kontrol Ortamı 

1.Etik Değerler ve Dürüstlük 6 11 9 

2.Misyon, Organizasyon yapısı ve görevler 7 10 9 

3.Personelin Yeterliliği ve performansı 8 15 10 

4.Yetki devri 5 1 1 

Toplam 26 37 29 

Risk Değerlendirme 
5.Planlama ve programlama 6 8 7 

6.Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 9 7 

Toplam 9 17 14 

Kontrol Faaliyetleri 
 

7.Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 13 11 

8.Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 3 7 6 

9.Görevler ayrılığı 2 3 3 

10.Hiyerarşik kontroller 2 4 4 

11.Faaliyetlerin sürekliliği 3 4 4 

12.Bilgi sistemlerinin kontrolleri 3 6 5 

Toplam 17 37 33 

Bilgi ve İletişim 

 

13.Bilgi ve iletişim 7 10 9 

14.Raporlama 4 7 7 

15.Kayıt ve dosyalama sistemi 6 6 6 

16.Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 4 3 

Toplam 20 27 25 

İzleme 
17.İç Kontrolün Değerlendirilmesi 5 5 5 

18.İç Denetim 2 2  

Toplam 7 7 5 

Genel Toplam 79 125 106 

 

Standart

Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Eylem

Kod 

No

Öngörülen Eylem veya Eylemler Yapılan Faaliyet

İS17

İS18

5- İZLEME

İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

İS

17.1.1

İS

17.2.1

İS

17.3.1

İS 17.5

İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması 

gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı 

çerçevesinde uygulanmalıdır.

İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması 

gereken önlemler belirlenip eylem planı oluşturularak 

uygulanacaktır.

İS 17.4

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin 

görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri 

ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar 

dikkate alınmalıdır.

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, 

kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış 

denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate 

alınacaktır.

İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

İç kontrolün değerlendirilmesinde, birim yöneticilerin 

görüşleri "İZ EK 1 - İç Kontrol Sistemi Soru Formu" ile 

alınmış olup gerçekleşme raporları buna göre 

hazırlanmıştır.

İS

17.4.1

İS

17.5.1

İS 17.3
İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin 

katılımı sağlanmalıdır.

İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm birim 

yöneticilerinin katılımları sağlanacaktır.

2017 yılında hazırlanan "İç Kontrol Sistemi Yönergesi" 

yıl içerisinde bazı değişiklikler yapılarak güncellenmiş 

olup gerekli iş ve işlemler yönergede belirlenen şekilde 

yürütülmektedir.

İS 17.2

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol 

yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem 

belirlenmelidir.

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol 

yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemler 

belirlenecektir.

İç kontrol sistemi soru formu tüm birim yöneticilerine 

gönderilerek doldurulması sağlanmıştır.

İS 17.1

İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir 

değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte 

kullanılarak değerlendirilmelidir.

İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

tarafından altı aylık periyodlarla değerlendirilip raporlar 

hazırlanarak üst yöneticiye sunulacaktır.

İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu altı 

aylık periyodlarla sistemi değerlendirmiş ve hazırlanan 

raporlar üst yöneticiye sunulmuştur.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- Birimin Amaç ve Hedefleri 

1- Performans Hedefleri 
Müdürlüğümüzün genel amacı; kurumsal verimliliği ve kaliteyi artırarak, ilgili birimlerle 

koordinasyon içerisinde projelerin uygulama noktasına getirilmesini sağlamak, görev alanında 

Belediyenin Müdürlükleri arasında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 

belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemektir. Ayrıca Belediyenin görev 

alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve performansla ilgili bilgi ve 

verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, belediyenin stratejik plan ve performans programının 

hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmektir. Bu 

amaçlar doğrultusunda ise belediyenin kurumsal yapısının, işleyişinin ve hizmetlerinin sürekli 

iyileştirilmesi, faaliyetlerin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek mali 

kaynakların verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER 

PH: 1 
Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve 
dokümantasyonda standardizasyona gitmek 

TSE EN ISO 9000 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki 

PH:2 Kurum arşivi kurarak dijital sisteme geçmek Birim evrakları taranması 

PH: 19 
KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemini 

geliştirmek 
Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması 

PH: 21 

 

İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve 

geliştirmek 

YGG toplantısı düzenlenmesi 
İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması 

İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi 

verilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli görülen eğitimlerin yapılması  
(KOS 1.1.1) 

İç kontrol sisteminin uygulanmasının üst yönetim tarafından izleme ve 

değerlendirmenin yapılabilmesi için birim yöneticilerinin personeline örnek 

olmaları hususunda birimler arası bilgi paylaşımı ve değerlendirme toplantıları 

yapılması (KOS 1.2) 

Etik kurallarının tüm personel yeniden duyurulması ve etik sözleşmesi 

imzalamamış olanlara imzalatılması (KOS1.3) 

Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde 

birim faaliyet raporlarının hazırlanması (KOS 1.4) 

Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilirliğinin 

Kesin Hesap ve Denetim Raporlarıyla uygunluğunun sağlanması (KOS 1.6) 

İdarenin misyonunun personel tarafından benimsenmesi için duyuru yapılması 

(KOS 2.1) 

Birimde hassas görevler tanımlanarak prosedürler oluşturulması ve personele 

duyurulması (KOS 2.6) 

Her düzeydeki yöneticilerin verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik 

mekanizmalar oluşturması (KOS 2.7) 

Personelin yeterliliği ve performansının değerlendirilerek sonuçlarının personel 

ile görüşülmesi (KOS 3.6) 

Birimlerin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını 

hazırlaması (RDS 5.2) 

Birim bütçesinin stratejik plana ve performans programına uygun olarak 
hazırlanması (RDS 5.3) 

Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programı ile 

belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğünün izlenmesi   
(RDS 5.4) 

Yöneticilerin, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun birim 

hedefleri belirleyip personeline duyurması (RDS 5.5) 

Birim hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması 
(RDS 5.6) 

Birim amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi (RDS 6.1) 

Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin analiz edilmesi  
(RDS 6.2) 

Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planlarının yeniden gözden 

geçirilmesi (RDS 6.3) 

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli 
gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, 

raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, 

inceleme, izleme v.b.) belirlenmesi ve uygulanması (KFS 7.1) 

Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem 

sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde uygulanması (KFS 7.2) 
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Kontrol faaliyetlerinin, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğini 

sağlayacak şekilde uygulanması (KFS 7.3) 

Belirlenen kontrol yöntemi maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için 

fayda/maliyet analizinin yapılması (KFS 7.4) 

Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanmasının, uygulanmasının, 

kaydedilmesinin ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilmesi  

(KFS 9.1) 

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak 
uygulanamadığı durumlarda olabilecek riskler için gerekli tedbirlerin alınması 

(KFS 9.2) 

Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrollerin 
yapılması (KFS 10.1) 

Personelin iş ve işlemlerinin izlemesi ve onaylaması, hata ve usulsüzlüklerin 

giderilmesi için gerekli talimatları vermesi (KFS 10.2) 

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi 

sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar 

gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemlerin 

alınması (KFS 11.1)) 

Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirmek suretiyle 

faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik önlemlerin alınması  

(KFS 11.2) 

Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp 
yeni görevlendirilen personele vermesi ve devir işlemi yapılmadan personelin 

ayrılmasına izin verilmemesi (KFS 11.3) 

İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve 
sorumlulukları kapsamında personeli bilgilendirme toplantıları yapılması  

(BİS 13.6) 

Birimde yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin değerlendirme, öneri ve 

sorunlarını iletebilmeleri için öneri/şikayet kutusu, anket ve yüz yüze 
görüşmeyi sağlayacak iletişim kanallarının açık tutulması (BİS 13.7) 

Faaliyet sonuçları ve değerlendirmelerin idare faaliyet raporunda gösterilmesi 

ve duyurulması (BİS 14.3) 

Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile ilgili hazırlamaları gereken 

raporları kapsayan iş takvimi oluşturulup personelin bilgilendirilmesi  

(BİS 14.4.2) 

Kayıt ve dosyalama sisteminin, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını 
sağlayacak şekilde yapılandırılması (BİS 15.3) 

Kayıt ve dosyalama sisteminin belirlenmiş standartlara uygun olarak yapılması 

(BİS 15.4) 

Yöneticilerin, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli 
incelemeyi yapması (BİS 16.2) 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir 

muamele yapılmaması (BİS 16.3) 

İç kontrol sisteminin İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından altı aylık 
periyodlarla değerlendirilip raporların hazırlanarak üst yöneticiye sunulması 

(BİS 17.1) 

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve 

yöntemlerin belirlenmesi (BİS 17.2) 

İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm birim yöneticilerinin katılımlarının 

sağlanması (BİS 17.3) 

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 

raporların dikkate alınması (BİS 17.4) 

İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenip 
eylem planı oluşturularak uygulanması (BİS 17.5) 

PH: 37 
Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak 
İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi 

PH: 38 
Personelin çalışma ortamına uygun kişisel 
koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak 

İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması 

PH 51 Taşınır Kayıt/Kontrol Görevlilerini belirlemek Görevlendirme yapılması 

PH: 82 
Stratejik Plan ve Performans Programının izleme 

ve değerlendirme süreçlerini takip etmek 
BELBİS yazılım sisteminde bilgisayar programı yaptırılması 

PH: 83 
Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik 

etmek 
Birimlere rehberlik edilmesi 

PH: 85 
Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir 
kurallar oluşturmak 

Uygulanan kuralların personele duyurulması 

PH. 87 Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması 
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2- Kalite Hedefleri 

 

 
 

 

1

YGG Toplantılarında alınan kararların gerçekleştirme oranı %

(Kararlara ilişkin gerçekleştirilen faaliyet sayısı / İyileştirmelere Yönelik 

Karar Sayısı)

Y 100

2
Kalite hedefleri gerçekleştirme oranı %

(Gerçekleşme düzeyi / Hedeflenen düzey)
Y 100

3 YGG Toplantı sayısı (adet) I 1 1 1

4 YGG toplantılarında iyileştirmeye yönelik alınan karar sayısı (adet) I 1

5
KYS'nin iyileştirilmesine yönelik alınan kararlara ilişkin gerçekleştirilen 

faaliyet sayısı (adet)
I 1

6

İç Tetkik Planına uygunluk oranı %

(Belirlenen tarih aralığında gerçekleştirilen tetkik sayısı / Tetkik edilecek 

toplam birim sayısı)

Y 100 100

7
İç Tetkik Planı gerçekleştirme başarısı %

(İç tetkik yapılan birim sayısı / İç tetkik yapılması planlanan birim sayısı)
Y 100 100

8

Takip tetkiklerinin belirlenen zamanda (ortalama (+- 5 günlük kabul 

edilebilir sapma süresi içinde) tamamlanma oranı %

(Belirlenen zamanda gerçekleştirilen takip tetkiki sayısı / Takip tetkiki 

yapılacak toplam birim sayısı)

Y 95,83 100

9

Tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirme oranı %

(Gerçekleştirilen düzeltici faaliyet sayısı / Tespit edilen uygunsuzluk 

sayısı)

Y 100 100

10 Gerçekleştirilen iç tetkik sayısı (adet) I 2 2 2

11 İç tetkik yapılması planlanan birim sayısı (adet) I 24 21 21

12
Belirlenen opsiyon zamanında (+- 5 gün içinde) gerçekleştirilen takip 

tetkiki sayısı (adet)
I 10 4 0

13 Takip tetkiki yapılan toplam birim sayısı (adet) I 9 4 6

14 Tespit edilen uygunsuzluk sayısı (adet) I 10 1 6

15 Açılan düzeltici faaliyet sayısı (adet) I 0 1 1

16 Kapatılan düzeltici faaliyet sayısı (adet) I 1 1

17
Kurum / birim personelinin iç tetkik faaliyetlerine katılma oranı %

(Tetkik sırasında görüşülen personel sayısı / Toplam personel sayısı)
Y 10,00 15,00

18 Tetkik sırasında görüşülen personel sayısı (adet) I 60 46

19 Toplam personel sayısı (adet) I 494 499 500

20

Performans hedeflerinin gerçekleşme düzeyindeki iyileşme oranı %

(Performans hedeflerinin cari dönem gerçekleşme yüzdesi - Önceki 

dönem gerçekleşme yüzdesi)

Y 0,05

21 Performans hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı (%) I 74,95 75 88

22

Kalite hedeflerinin gerçekleşme düzeyindeki iyileşme oranı %

(Kalite hedeflerinin cari dönem gerçekleşme yüzdesi - Önceki dönem 

gerçekleşme yüzdesi)

Y 100

23 Kalite hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı (%) I 100

24

Stratejik plandaki faaliyetlere uygunluk oranı (%)

(Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı / Hedeflenen toplam faaliyet 

sayısı)

Y 84,82 93,48

25 Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı (adet) I 324 330

26 Hedeflenen toplam faaliyet sayısı (adet) I 382 353

27 Stratejik amaçların ortalama gerçekleşme oranı (Birikimli %) Y 48,08 65

28 Stratejik planlamanın dördüncü yılındaki ortalama gerçekleşme oranı (%) İ

29 Stratejik planlamanın üçüncü yılındaki ortalama gerçekleşme oranı (%) İ

30 Stratejik planlamanın ikinci yılındaki ortalama gerçekleşme oranı (%) İ

31 Stratejik planlamanın ilk yılındaki ortalama gerçekleşme oranı (%) İ
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B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

Temel politika ve önceliklerimiz; kurumsal kimliğimizi en iyi şekilde temsil ederek, kurum 

menfaatini en üst düzeyde tutarak Belediye Başkanlığımızın verdiği tüm görevleri eksiksiz ve 

zamanında yerine getirmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

İç kontrol sisteminin idaredeki gelişim seviyesi (%)

((Soru formundaki EVET cevabı sayısı + GELİŞMEKTE cevabı sayısı) / 

Toplam soru sayısı)

Y %71,43 %78,57

33 İç kontrol soru formundaki EVET cevabı sayısı (adet) I 34 35 47

34 İç kontrol soru formundaki GELİŞMEKTE cevabı sayısı (adet) I 16 20 12

35
Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince Kabul Oranı (%)

(Kabul oyu sayısı / Toplam meclis üyesi Sayısı)
Y %65,52 %62,96

36 Faaliyet Raporunun kabulü yönünde oy kullanan üye sayısı (kişi) I 19 17 17

37
Faaliyet Raporunun görüşüldüğü meclis toplantısına katılan toplam üye 

sayısı (kişi)
I 29 27 27

38
Kaynak Dağılım Oranı % 

(Performans Hedefleri Maliyeti / Toplam Bütçe)
I %58,83 %60,06

39 Performans Hedefleri Maliyeti (TL) I 57.652.300 58.558.350

40 Toplam Bütçe (TL) I 98.000.000 97.500.000

41

Bütçe dışı kaynak ihtiyacı %

(Performansa dayalı toplam bütçe dışı kaynak ihtiyacı / Faaliyetlere 

ilişkin toplam kaynak ihtiyacı)

I %0,81 %0,00

42 Performansa dayalı toplam bütçe dışı kaynak ihtiyacı (TL) I 465.000 0

43 Faaliyetlere ilişkin toplam kaynak ihtiyacı (TL) I 57.187.300 58.558.350

44

Performans hedeflerinin gerçekleşme oranı % 

(Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı / Hedeflenen toplam faaliyet 

sayısı)

Y %84,82 %100,00

45 Gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı (adet) I 324 353

46 Hedeflenen toplam faaliyet sayısı (adet) I 382 353

47 Performans hedefleri ortalama gerçekleşme oranı (%) Y 91,23 100

48 Performans hedefleri ortalama sapma oranı (%) A -8,77 0

49 Her bir faaliyetin gerçekleşme oranı (%) Y 100

50 Tüm faaliyetlerin her birinin gerçekleşme oranları toplamı I 29560 35300

51 Her bir faaliyetin sapma oranları toplamı I 8640 0

52 Toplam faaliyet sayısı (adet) I 382 353
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

Eko. Kod Hesap Net Harcanan Kalan Gerç. Oranı % 

03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri 19.735,50 19.735,50 0,00 100 

03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 4.924,95 4.924,95 0,00 100 

03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları 60.000,00 56.520,00 3.480,00 94,2 

03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 330,40 4.669,60 6,6 

TOPLAM 104.660,45 81.510,85 23.149,60 77,88 

 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2018 mali yılı başlangıç ödeneği 140.000,00 TL olarak 

öngörülmüştür. Yıl içerisinde Müdürlüğümüz çalışmalarında tasarruf esasları gözetilerek 

35.339,55 TL’nin ödenek ihtiyacı olan birimlere aktarılması sağlanmıştır. Faaliyetlerini 

104.660,45 TL ödenekle yürüten Müdürlüğümüz bütçesinden 81.510,85 TL harcanarak net 

ödeneğin kullanımında % 77,88 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

3-Mali Denetim Sonuçları 

Belediyemizin 2017 Mali Yılı gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetlenmesi için 

5393 sayılı Kanun’un 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu çalışmalarını 

tamamlamıştır. Denetimler sonucunda Strateji Geliştirme Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili 

herhangi bir olumsuz durum rapor edilmemiştir. 
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B- Performans Bilgileri 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 

İdare Faaliyet Raporu Çalışmaları 

Belediyemizde Faaliyet Raporları iki 

şekilde hazırlanmaktadır. Birincisi 

kurumun kendi iç işleyişini izlemek 

üzere üçer aylık dönemler halinde birim 

faaliyet raporları, ikincisi de yasal bir 

zorunluluk olarak tüm kamu 

idarelerinin hazırlamakla yükümlü 

olduğu yıllık idare faaliyet raporlarıdır. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

tarafından Ocak ayı içinde 2017 yılı 

faaliyet raporlarının hazırlanması 

konulu eğitim düzenlenerek çalışmalar 

başlatılmıştır. 

Kamu idareleri tarafından hazırlanan 

yıllık faaliyet raporları kurumun hesap 

verme sorumluluğunun bir gereği 

olarak yasayla tanımlanmış bir 

yükümlülüktür. Birim faaliyet raporları 

esas alınarak Belediyemizin idare 

faaliyet raporu çalışmaları kapsamında 

tüm birimlere faaliyet raporu ile ilgili 

genel bilgi verilmiştir. 

İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına 

esas teşkil eden birim faaliyet 

raporlarının formatı birimlere çeşitli iletişim kanallarıyla gönderilmiştir. 

Birimler tarafından hazırlanan faaliyet raporları düzenlenmiş ve üst yönetici onayına 

sunulmuştur. 

Belediyemizin idare faaliyet raporunda birimlerin çalışmalarına bölümler halinde yer 

verilerek Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. Genel faaliyetlerin yanı sıra kapsadığı 

bütçe dönemine ilişkin bilgileri ve kurumun hedeflerini de içeren faaliyet raporu, tasarım 

açısından Belediyemizi en iyi temsil edecek şekilde hazırlanmıştır. İçerik açısından mevzuatın 

gerektirdiği tüm bilgilere detaya girilmeden yer verilmiştir. Yönetmelikte belirtildiği üzere 

faaliyetler sade, anlaşılır bir dille ifade edilmiştir. Ayrıca raporda yer alan bilgilerin doğru ve 

gerçekçi olduğuna dair güvence beyanları harcama birimi yöneticilerinden alınarak raporda 

yayınlanmıştır. 

Rapor, Nisan Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilmiş, mevzuatta belirlenen süreler 

çerçevesinde, ilgili kurumlara gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
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Müdürlüklerimizin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla kümülatif bilgiler 

içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde birim faaliyet raporları istenilmiştir. 

 

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Dönemleri 

Dönemi Kapsamı Teslim süresi 

1.Dönem Ocak-Mart Nisan ayının ilk haftası 

2.Dönem Ocak-Haziran Temmuz ayının ilk haftası 

3.Dönem Ocak-Eylül Ekim ayının ilk haftası 

4.Dönem Ocak-Aralık Ertesi yıl Ocak ayının son günü 

 

Faaliyet raporunun “Faaliyet ve Proje 

Bilgileri” bölümü içerisinde 

performans sonuçları tabloları her 

birim için ayrı ayrı gösterilmiş, 

performans sonuçları özet tablosunda 

ve “Performans Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı bölümde 

de; 

 stratejik plan ve performans 

programıyla hedeflenenler ve 

gerçekleşmeler, 

 dışsal faktörlerin etkileri analiz 

edilerek faaliyetlerin,  performans 

hedeflerinin ve göstergelerinin 

gerçekleşme seviyesine, kamu 

kaynağının etkin, etkili ve 

ekonomik kullanımına, 

hizmetlerin miktar ve kalitesinin 

iyileştirilmesine katkısına, 

 performans hedeflerinin ve 

göstergelerinin belediyemizin 

öncelikleriyle uyumlu olup 

olmadığı, 

 faaliyetlerin etkililiği, etkinliği ve 

uygunluğu, 

 performans programının birimlerin görev, yetki ve sorumluklarına, kurumsal imkân ve 

kabiliyetine uygunluğunun irdelenmesi amaçlanmıştır. 
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İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Çalışmaları 

Belediyemizin 2017-2019 yılları arasını kapsayan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 

kapsamını ve gelişme düzeyine I’inci bölüm “C/6-b İç Kontrol Sistemi” başlıklı kısımda İç 

Kontrol Standardı genel şartları bazında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu bölümde ise 2006 

yılından beri Belediyemizde 

uygulanmakta olan kalite 

yönetim sisteminin TSE EN 

ISO 9001:2015 versiyonuna 

geçiş süreci fırsata 

dönüştürülerek 

gerçekleştirilen faaliyetlerin iç 

kontrol standartlarına uyum 

kapsamında birleştirilmesi 

hedeflenerek çalışmalar bu 

yönde gerçekleştirilmiştir. 

Talas Belediyesi olarak kalite 

çalışmaları kapsamında tüm 

birimlerimiz aktif rol 

almaktadır. Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü kalite 

çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumlu birim olma görevini yürütmektedir. Kalite 

kapsamına giren çalışmaların belirlenmiş standartlara uygun, zamanında ve yeterli ölçüde 

yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Kalite çalışmaları çok boyutlu ve kurumun tüm 

çalışanlarının dahil olduğu bir süreç olarak sistemin kapsadığı bazı önemli başlıkları maddeler 

halinde sıralanmıştır. Bunlar; 

 Vatandaş talep şikâyet yönetimi, 

 Personel memnuniyet ve beklenti araştırmaları, 

 Hizmet standartları, 

 Kurum içi / kurum dışı eğitimler, 

 Doküman yönetim sistemi, 

 Prosesler ve iş akışları, 

 Prosedürler ve talimatlar, 

 Görev tanımları, 

 Yönetmelikler, kurum içi mevzuat, 

 Düzeltici faaliyetler, 

 İç ve dış tetkikler, 

 Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) gibi kalite çalışmalarının değerlendirme 

toplantılarıdır. 

Belediyemizde Temmuz ayı içerisinde TSE tarafından TS EN ISO 9001 çerçevesinde belge 

yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir. Tetkikte kalite yönetim sisteminin TSE EN ISO 

9001:2015 versiyonuna geçiş işlem hazırlıkları yapılmıştır. Tetkik öncesinde tüm birimlerden 

Kalite Yönetim Sisteminde ait olan prosedürler, prosesler, planlar, görev tanımları, talimatlar, 

iş akış şemaları ve formların gözden geçirilerek tetkike hazır halde olmaları istenilmiştir. Bu 

süre içerisinde birimlerin çalışmalarına rehberlik edilmiş ve eksiklerinin giderilmesi 

sağlanmıştır. 

Belediyemizin 2017-2019 yılları arasını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı uyarınca birimlerde görevli iç kontrol sistemi çalışma ekibi ile sürekli iletişim 

halinde olunmuştur.  Birim müdürlerine ve çalışma ekibine iç kontrol sistemi ve işleyişinin 

tanıtılması, izlenmesi, geliştirilmesi ve iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasının 
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sağlanması amacıyla çeşitli tarihlerde grup ve atölye eğitimleri düzenlenmiştir. Kalite yönetim 

sisteminin iyileştirilmesi ve risk tabanlı süreç yönetim sisteminin geliştirilmesi için hizmet 

alımı yapılmıştır. 

Bu kapsamda; 

 Kalite yönetim sistemin de mevcut yapının incelenmesi, 

 TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu revizyon süreci, yeni yapı ve bilgilendirme eğitimleri, 

 Kamu iç kontrol standartları ve risk tabanlı proses yönetimi eğitimleri, 

 Birimlerde risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri, belirleme şekilleri, risklerin 

değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, risklere cevap verilmesi, raporlanması, izlenmesi 

vb. işlemlere ilişkin çalışmalara rehberlik yapılması, 

 Hassas görevler eğitimi, 

 Birimlerde hassas görevlerin belirlenmesi, hassas görev konuları risk düzeyinin 

belirlenmesi, izlenmesi vb. işlemlerde rehberlik yapılması, 

 Yeni Kalite El Kitabının (KEK) hazırlanması (ISO 9001:2015), 

 Kurum içerisinde iç tetkik faaliyetlerinde izleme ve yönlendirme işlemleri, 

 İç kontrol sistemi ile ilgili izlemeler ve düzeltmelerin yapılması ve sonuç raporunun 

hazırlanması ve 

 Vatandaş memnuniyet anketinin yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

BİRİMLER 

EĞİTİMLER VE KATILIM DURUMU 
Atölye Çalış- 

maları 
 
(Toplam Saat) 

Katılım 
Sağlanan 

Eğitim 

Sayısı 

5.4.2018 10.4.2018 3.5.2018 24.7.2018 24.9.2018 
Süre 

(Toplam 
Saat) 

Belediye Başkan Yardımcısı 5 3 1 3 1 1 11,5 2 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 3 1  1  9 1,5 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4 4 2  2 2 10 4 

Etüt Proje Müdürlüğü 4 2 1 2 2  10,5 5 

Fen İşleri Müdürlüğü 4 2 1 2  2 10 2 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 4 2 1  1 1 10 1,5 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 2 1  1  9 2 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 3 3  2 3 10 5,5 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2    1 1 2,5 3 

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2 1   1  5  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 3 1   3 8,5 11 

Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü 3 1 1   1 8,5 3 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 4 5 6  3 7 10 10,5 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4  1 2 1 1 8 1 

Özel Kalem Müdürlüğü 0      0 1,5 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 5 2 3  2 10 2,5 

Plan ve Proje Müdürlüğü 3 2 1  1  9 3 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5 3 1 2 3 3 11,5 47 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 3  2  1 2 6,5 2 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5 2 1 2 2 1 11,5 1 

Yapı Kontrol Müdürlüğü 3 2 1  4  9 4,5 

Yazı İşler Müdürlüğü 4 2 3  3 2 10 2,5 

Zabıta Müdürlüğü 4 1 2  2 3 10 4,5 

TOPLAM 
48 33 16 32 35 

200 120,5 
164 

1) 05.04.2018 TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu revizyon süreci, Yeni yapı ve bilgilendirme, Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Kamu  İç Kontrol Standartları Eğitimi 

2) 10.04.2018 Proses Tanımlama Formlarının doldurulması eğitimi 

3) 03.05.2018 Proses Tanımlama ve Risk Kayıt Formlarının doldurulması eğitimi 

4) 24.07.2018 TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu revizyon sürecinde belirlenen Proses Tanımlama, Risk Kayıt ve Kalite Hedeflerine  ilişkin değerlendirmeler ve İç Tetkik Bilgilendirme Eğitimi 

5) 24.09.2018 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Hassas Görevlerin ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Eğitimleri 
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Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve iç kontrol uyum eylem planı çerçevesinde 

gerçekleştirilen tüm birimlerin katılımıyla toplam 11,5 saat süreli 5 eğitim programı 

düzenlenmiştir. Eğitimlere çeşitli birimlerden 164 personel katılmıştır. Bununla birlikte 

çalışmalar gruplar halinde veya direk birimlerde olmak üzere 120,5 saat süreyle atölye 

çalışmaları yapılmıştır. 

Toplam 120 saat süreli olarak gerçekleşen atölye çalışmaları sırasında alınan eğitimlerin 

birimlerde uygulama süreci takip edilmiş, KYS’de yeni oluşturulan formların birimin yapısına 

uygun olarak düzenlenmesine yardımcı olunmuş ve iş süreçlerinin ortaya çıkarılmasına 

rehberlik edilmiştir. 

Öncelikle mevcut KYS’de tanımlı dokümanların gözden geçirilmesi işlemleri üzerinde 

yoğunlaşarak prosedürler, prosesler, formlar gözden geçirilmiş, faaliyet döneminde 56 adet 

yeni doküman oluşturulmuş, 94 adet doküman da revize edilerek kullanılmaya devam edilmiş 

ve 6 adet doküman iptal edilmiştir. 

İlk aşamada KYS’de tanımlı prosedürlerin tamamı gözden geçirilerek sistem TSE EN ISO 

9001:2015 versiyonu şartlarına uyumlu hale getirilmiştir. TSE EN ISO 9001:2015 standardı 

şartlarında risk tabanlı proses yaklaşımı öngörüldüğünden İç Kontrol Standartlarının risk 

değerlendirme bileşeni altında risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi (RDS6) standardı 

bünyesinde belirlenen 3 şartı karşılayacak şekilde birim bazında analizler yapılarak kurumsal 

amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskler tanımlanmış, gerekli 

değerlendirmeler yapılmış ve alınacak önlemler belirlenmiştir. Bu kapsamda 2017 yılında 

sistemde tanımlanan Risk ve Fırsatlar Prosedürü (PR.09) revize edilerek Risk Yönetimi 

Prosedürü olarak yeniden tanımlanmıştır. 
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Prosedür ile idarenin amaç, hedef ve 

faaliyetlerini etkileyebilecek risklerin 

önceden tanımlanması, tespit edilen 

risklerin değerlendirilmesi, bu risklere 

verilecek cevapların belirlenmesi, idare 

genelindeki tüm risklerin sistemli bir 

şekilde izlenmesi ve raporlanması ile ilgili 

risk yönetimi sürecine ilişkin uygulama 

esasları belirlenmesi amaç edinilmiştir. 

Bu kapsamda Kamu İç Kontrol 

Standartları ve ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistemi şartlarını esas alarak, risk 

odaklı yaklaşım çerçevesinde idare, birim 

ve proses düzeyinde yürütülecek tüm risk yönetim faaliyetleri anlatılmıştır. Prosedürün 

aşamaları risk tanımlama, risk değerlendirme, riske cevap verme, risk izleme ve raporlama ile 

uygulama sürecinden oluşmuştur. 

Belirlenen yöntemle risk değerlendirme, tanımlanmış olan risklerin etki ve olasılıklarına göre 

analiz edilmesi, risk puanlarının hesaplanması ve risklerin öncelik (önem) düzeylerinin 

belirlenmesi faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış, daha önceden tespit edilmiş olan 

riskler, gerçekleşme olasılığı ile bu riskin gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler 

üzerindeki yaratacağı etkiler (sonuçlar) açısından değerlendirilmesi öngörülmüştür. 

Risk puanlarının hesaplanmasında her bir riskin öncelik (önem) derecesini ifade eden risk 

düzeyleri "çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek" olmak üzere beş kategoride 

derecelendirilmiştir. Risk haritasında gösterilen puanlar dikkate alınarak öncelik düzeylerine 

göre riskler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 

 Kırmızı Bölge: Risk puanı 96-100 arasında olan "çok yüksek" (kritik) düzeydeki 

risklerdir. Riske verilecek cevaplar ve kaynak tahsisinde önceliği en yüksek olan risk 

grubunu oluşturur. 

 Turuncu Bölge: Risk puanı 81-95 arasında olan "yüksek" düzeydeki risklerdir. 

 Sarı Bölge: Risk puanı 61-80 arasında olan "orta" düzeydeki risklerdir. 

 Açık Yeşil Bölge: Risk puanı 41-60 arasında olan "düşük" düzeydeki risklerdir. 

 Koyu Yeşil Bölge: Risk puanı 0-40 arasında olan "çok düşük" düzeydeki risklerdir. 
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Prosedürün uygulama süreci, hazırlanan formlar/raporlar ve diğer dokümanlar Risk Yönetimi 

Planında gösterilmiştir. 

Kamu iç kontrol standartlarının KOS 2.6’ncı şartını sağlamak amacıyla birim faaliyetlerinin 

yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedür belirlenmiş ve ilgili personele 

duyurulmuştur. Önceki yıl hazırlanarak yürürlüğe konulan Hassas Görevler Prosedürü 

(PR.08) revize edilerek yeniden tanımlanmış ve tüm birimlerimizde hassas görev belirleme 

komisyonları oluşturulması sağlanmıştır. 

Risk Yönetimi ve Hassas Görevler Prosedürünün yıl içerisinde revize edilmesi nedeniyle 

yürürlükteki İç Kontrol Sistemi Yönergesi de söz konusu prosedürlere uyumlu olarak 

güncellenmiştir. 

TSE EN ISO 9001:2015 şartlarının 6.2 standart maddesi uyarınca tüm birimlerimizin görev 

alanlarına giren konularda proseslere yönelik kurum politikası ile uyumlu, ölçülebilir, 

uygulanabilir, belediyecilik hizmetlerine uygun, vatandaş memnuniyetini ve verimliliği 

artırmaya yönelik, izlenebilir kalite hedefleri belirlenmesi için çalışmalar yapılmış, ilgili 

dokümanlar oluşturulmuştur. Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakların, 

sorumlularının ve sonuçların nasıl değerlendirileceği tayin edilmiştir. 

Önceki yıl TSE tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkikinde ve iç tetkikçilerimiz tarafından 

birimlerde tespit edilen hususlara ilişkin uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıştır. 

Başkanlık Makamınca Bilgi İşlem Merkezinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyet göstermesi uygun görüldüğünden Belediye teşkilat şeması yeniden oluşturularak KYS 

dokümanları güncellenmiştir. 

Yazı İşleri Müdürlüğü alt birimi olan Beyaz Masanın müşteri memnuniyeti anketini 

gerçekleştirmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

Personel memnuniyeti anketinin yapılması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile 

birlikte çalışmalar yapılmıştır. 
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Belediyemizde Kalite Yönetim Sisteminin ilk kez oluşturularak 01.12.2005 tarihinde 

yayımlanan Kalite El Kitabı (KEK), TSE EN 

ISO 9001:2015 versiyonu ile uyumlu 

hale getirilerek revize edilmiş ve 

01.06.2018 tarihi itibarıyla yeniden 

yayımlanmıştır.  

Belediyemizde uygulanmakta olan 

kalite yönetim sisteminin TSE EN ISO 

9001:2015 versiyonuna geçişi ile 

sistem dokümanlarının yayımından 

uygulama alanlarına kadar birçok 

hususta köklü değişikliklere gidilmiştir. 

En önemli değişiklik proses kartları 

formatında ve kayıtların elektronik 

ortamda saklanmasına yönelik 

olmuştur. 

Kamu İç Kontrol Standartları 5 bileşen 

altında 18 standart ve bu standartlar 

için gerekli 79 genel şart 

öngörülmüştür. Belediyemizin tamamı 

için 2018 yılında 125 adet eylem belirlenmiş 

olup Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki 54 adet faaliyetten 51 tanesinde gerçekleşme 

sağlanmıştır. Faaliyet döneminde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Bileşenler Standart Adı Genel Şart 
Belirlenen 

Eylem 

Yapılan 

Faaliyet 

Kontrol Ortamı 

1.Etik Değerler ve Dürüstlük 6 5 5 

2.Misyon, Organizasyon yapısı ve görevler 7 5 5 

3.Personelin Yeterliliği ve performansı 8 2  

4.Yetki devri 5   

Toplam 26 12 10 

Risk Değerlendirme 
5.Planlama ve programlama 6 6 6 

6.Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 6 6 

Toplam 9 12 12 

Kontrol Faaliyetleri 

 

7.Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 8 8 

8.Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 3 1 1 

9.Görevler ayrılığı 2 2 2 

10.Hiyerarşik kontroller 2 3 3 

11.Faaliyetlerin sürekliliği 2 2 2 

12.Bilgi sistemlerinin kontrolleri 2 2 2 

Toplam 15 18 18 

Bilgi ve İletişim 

 

13.Bilgi ve iletişim 7 2 2 

14.Raporlama 4 1 1 

15.Kayıt ve dosyalama sistemi 6 2 2 

16.Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 2 2 

Toplam 20 7 7 

İzleme 
17.İç Kontrolün Değerlendirilmesi 5 5 4 

18.İç Denetim 2 -  

Toplam 7 5 4 

Genel Toplam 79 54 51 
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İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanan “İç Kontrol Sistemi Soru Formu” 

birim yöneticilerine gönderilmiştir. 

İç Kontrol Sistemi Soru formu iç kontrol sisteminin Belediyemizdeki uygulamalarının 

değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, bu soru formu sayesinde iç kontrol 

sisteminin değişen koşullar, kaynaklar ve riskler bağlamında hedeflere ulaşmayı ne derece 

kolaylaştırdığını belirlemek de mümkün olmuştur. 

Anket sonuçlarının birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
İÇ KONTROL STANDARDI BİLEŞENLERİ 

MÜDÜRLÜKLER 
KONTROL ORTAMI RİSK DEĞERLENDİRME KONTROL FAALİYETLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM İZLEME GENEL TOPLAM 

E G Puan % E G Puan % E G Puan % E G Puan % E G Puan % E G Puan % 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

1 1 3 8,3 1 1 3 12,5     0 0,0     0 0,0     0 0,0 2 2 6 5,7 

Destek 
Hizmetleri 

23 1 47 100,0 15 1 31 100,0 12 0 24 100,0 8 2 18 90,9 6 1 13 100,0 64 5 133 98,6 

Etüt Proje 9 3 21 50,0 3 9 15 75,0 2 3 7 41,7 2 1 5 27,3 1 5 7 85,7 17 21 55 54,3 

Fen İşleri 22 0 44 91,7 13 0 26 81,3 8 0 16 66,7 10 0 20 90,9 6 0 12 85,7 59 0 118 84,3 

Hukuk İşleri 21 0 42 87,5 16 0 32 100,0 11 0 22 91,7 11 0 22 100,0 7 0 14 100,0 66 0 132 94,3 

İmar ve Şehircilik 19 3 41 91,7 2 4 8 37,5 6 0 12 50,0 5 2 12 63,6 2 1 5 42,9 34 10 78 62,9 

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müd. 

17 3 37 83,3 10 5 25 93,8 6 2 14 66,7 7 2 16 81,8 7 0 14 100,0 47 12 106 84,3 

Kentsel Tasarım 18 6 42 100,0 8 7 23 93,8 5 6 16 91,7 10 1 21 100,0 2 5 9 100,0 43 25 111 97,1 

Kırsal Hizmetler      0 0,0     0 0,0     0 0,0     0 0,0     0 0,0 0 0 0 0,0 

Kültür ve Sosyal 
İşler 

19 4 42 95,8 13 2 28 93,8 9 2 20 91,7 10 0 20 90,9 4 3 11 100,0 55 11 121 94,3 

Makine İkmal 
Bakım ve 
Onarım 

15 5 35 83,3 11 5 27 100,0 8 3 19 91,7 11 0 22 100,0 5 2 12 100,0 50 15 115 92,9 

Mali Hizmetler 19 4 42 95,8 13 2 28 93,8 9 3 21 100,0 11 0 22 100,0 4 3 11 100,0 56 12 124 97,1 

Muhtarlık İşleri     0 0,0     0 0,0     0 0,0     0 0,0     0 0,0 0 0 0 0,0 

Özel Kalem 17 0 34 70,8 6 1 13 43,8 5 3 13 66,7 9 2 20 100,0 1 0 2 14,3 38 6 82 62,9 

Park ve Bahçeler 19 3 41 91,7 11 4 26 93,8 12 0 24 100,0 11 0 22 100,0 6 1 13 100,0 59 8 126 95,7 

Plan ve Proje 9 6 24 62,5 3 6 12 56,3 0 5 5 41,7 4 2 10 54,5 2 2 6 57,1 18 21 57 55,7 

Strateji 
Geliştirme 

17 0 34 70,8 12 3 27 93,8 7 3 17 83,3 7 1 15 72,7 6 1 13 100,0 49 8 106 81,4 

Temizlik İşleri 24 0 48 100,0 16 0 32 100,0 12 0 24 100,0 11 0 22 100,0 7 0 14 100,0 70 0 140 100,0 

Ulaşım 
Hizmetleri 

22 0 44 91,7 15   30 93,8 8 1 17 75,0 10 0 20 90,9 6 1 13 100,0 61 2 124 90,0 

Yapı Kontrol 8 6 22 58,3 3 6 12 56,3 0 5 5 41,7 4 2 10 54,5 2 2 6 57,1 17 21 55 54,3 

Yazı İşleri 12 7 31 79,2 4 10 18 87,5   8 8 66,7 4 6 14 90,9   6 6 85,7 20 37 77 81,4 

Zabıta 22 1 45 95,8 16 0 32 100,0 12 0 24 100,0 11 0 22 100,0 7 0 14 100,0 68 1 137 98,6 

TOPLAM 17,47 2,74 38 84,2 10,00 3,61 24 85,1 7,33 2,32 17 80,4 8,21 1,11 18 84,7 4,50 1,74 11 89,1 47,52 11,51 107 84,3 

 

Birim yöneticilerinin verdiği cevaplara istinaden iç kontrol sisteminin idaredeki gelişmişlik 

düzeyini belirlemek amacıyla yapılan anket sonuçlarına göre; 

 ilk altı aylık dönemde toplam 89 puan ve % 77,7 puan ortalamasıyla,  

 yıl sonunda ise toplam 107 puan ve % 84,3 puan ortalamasıyla iç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 
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Birimlerden gelen soru formu sonuçları bileşen bazında aşağıda gösterilmiştir: 
Soru formunun değerlendirilmesinde her soru için verilen cevabın puan türünden karşılığı kullanılmıştır. EVET cevabı 

için 2 puan, GELİŞTİRİLMEKTE cevabı için 1 puan, HAYIR cevabı için ise 0 puan üzerinden değerlendirilme 

yapılmıştır. 

İç Kontrol soru formu ilkinde 21, ikincisinde de 20 birim yöneticisinin verdiği cevaplara göre değerlendirilmiştir. 

İlk Altı Aylık Değerlendirme Sonucu Yılsonu Değerlendirme Sonucu 

1
.K

o
n

tr
o
l 

O
rt

a
m

ı 

Toplam 32 puan alarak % 76,3 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır 

Toplam 38 puan alarak % 84,2 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

2
.R

is
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D
eğ

er
le

n
d
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e 

Toplam 17 puan alarak % 71,3 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Toplam 24 puan alarak % 85,1 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

3
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 Toplam 15 puan alarak % 77,5 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır 

Toplam 17 puan alarak % 80,4 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

4
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v

e 
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Toplam 17 puan alarak % 86,4 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Toplam 18 puan alarak % 84,7 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

5
.İ

zl
em

e 

Toplam 9 puan alarak % 84,3 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır 

Toplam 11 puan alarak % 89,1 puan ortalamasıyla 

İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. İç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği 

anlaşılmaktadır. Uygulamanın biraz daha 

geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Birimlerden Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen faaliyetlerin 

altışar aylık gerçekleşme raporları istenmiştir. Gerçekleşme raporları koordine edilerek 

Kurum İç Kontrol Sistemi Gerçekleşme Raporu ile Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve 

https://esgb.bumko.gov.tr internet adresi üzerinden e-SGB sistemine girişleri yapılmıştır. 

Birim müdürlerinin ve tetkikçilerin katılımıyla 24.07.2018 tarihinde iç tetkik açılış toplantısı 

yapılmıştır. Toplantıda TS EN ISO 9001:2015 standardı revizyon sürecinde yapılan 

düzenlemelerden prosesler, riskler ve kalite hedefleri ile Belediyemizde KYS uygulamalarına 

yönelik daha önceden gerçekleştirilen tetkiklerde tespit edilen hususları içeren sunum 

yapılmıştır.  

24-25 Temmuz 2018 tarihlerinde ilki,  11-18 Aralık 2018 tarihleri arasında da ikincisi olmak 

üzere iki defa iç tetkik programı yapılmıştır. İç Tetkik Planları çerçevesinde toplam tüm 

harcama birimler ile yönetim temsilcisi dokümanları üzerinde KYS gerçekleştirilen 

tetkiklerde 3’er kişilik gruplar halinde İç Tetkikçiler görev almıştır. Birinci iç tetkikler 

sırasında 4 adet, ikincisinde de 2 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve uygunsuzlukların 

giderilmesi için birimlere makul süreler verilmiştir. Takip tetkiklerinde ise kayıt altına alınan 

uygunsuzluklardan 3 tanesinin giderildiği görülmüş, yetersiz görülenler ise yönetim 

https://esgb.bumko.gov.tr/
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temsilcisinin bilgisine sunulmuştur. Yıl içerisinde açılan bir adet düzeltici faaliyet ilgili 

birimin çalışmalarını tamamlaması ile kapatılmıştır. 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN 

ISO 9001:2015 standardı çerçevesinde 26 Temmuz 2018 tarihlerinde belge yenileme/geçiş 

tetkiki gerçekleştirilmiştir. Tetkik sırasında Belediyemizin çeşitli birimlerindeki KYS 

uygulamaları yerinde incelenmiş olup sistemin etkin olarak uygulanmasında üst yönetimin 

desteğinin memnuniyet verici olduğu tetkik raporlarına yansımış, bununla birlikte teslimat 

sonrası faaliyetlerin daha detaylı olarak açıklanmasının faydalı olacağı tavsiye edilmiştir. 

Tetkik sonucunda Türk Standartları Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi Yürütme Komitesinin 

07.08.2018 tarihli ve 4146 nolu toplantısında değerlendirilmiş olup Belediyemizin KYS 

belgesinin 17.08.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yenilenmesine karar verilmiştir. 
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Brifing Dosyası Güncelleme Çalışmaları 

Brifing dosyası;  03.02.1983 tarihli ve 

400.001.1/685 sayılı Yönerge gereği, ilçemizi 

ziyaret eden devlet büyüklerimizi 

bilgilendirmek; çeşitli çalışmalarda kullanmak; 

Talas Belediyesinin sorunlarının tespit 

edilmesinde ve çözümünde yararlı 

olması amacıyla hazırlanmaktadır. 

İçeriğinde; ilçenin tarihi, coğrafi 

yapısı, iklimi, nüfus yapısı, eğitim 

durumu ve turizm potansiyeli 

bilgilerinin ifade edildiği bölüm ile 

kurumun tarihçesi ve yapısının yer 

aldığı kurumsal analiz bölümünden 

oluşmaktadır.  

Brifing dosyasında belediyemizin 

yetki, görev ve 

sorumluluklarının da yer aldığı 

hizmet konusu, insan 

kaynakları, hizmet araç ve 

gereçleri, belediye hizmetleri ile 

ilgili bilgiler ve belediyemizin 

mali durumu, bütçe ve kesin 

hesapları ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca kurumun yatırım durumu, 

hizmet üretiminde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilerek kitapçık haline 

getirilmiştir. 

Brifing Dosyası Talas Kaymakamlığınca her yıl altı ayda bir güncellenerek gönderilmesi 

istenilmiştir. Belediyemizin tüm birim müdürlükleri ile koordineli çalışarak 2017/Aralık ve 

2018/Haziran ayları sonu itibarıyla Brifing Dosyası güncellenerek Talas Kaymakamlığına 

gönderilmiştir. 
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Stratejik Plan’ın Revizyonu ve Performans Programı Hazırlık Çalışmaları 

 

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu 

tarif etmekte ve uzun vadeli ve geleceğe dönük bir 

bakış açısı taşımaktadır. Plan kuruluşun amaçlarını, 

hedeflerini ve bunlara ulaşmayı olanaklı kılacak 

yöntemlerin belirlenmesini gerektirmektedir. 

Kamu idarelerinde Stratejik Planlama süreci 

aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Stratejik Plan (...beş yıllık hedefler…) 

2. Performans Programı (…yıllık hedefler…) 

3. Performans Esaslı Bütçe (…hedefler ile bütçe 

ilişkisi…) 

4. Faaliyet Raporları (…hedefler ve bütçenin 

uygulama sonuçları…) 

Bu bileşenler sadece plan yapmayı değil, yapılan 

planın gerçekçi maliyetler üzerinden uygulamasını 

ve sonuçlandırılmasını ifade etmektedir. 

 

Yürürlükteki Stratejik Planın 3.2.4.1 Faaliyetler / 

Projeler başlıklı bölümünde yer alan; 
PH No Faaliyetin / Alt Faaliyetin Adı 

1. 9. 4 Personel hizmet alım ihalesi yapılması, 

1.12. 2 Binaların güvenliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılması (2.11.1), 

1.13. 1 İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması, 

2. 9. 3 Yeni evlenen çiftlere fayton turu düzenlenmesi, 

2.11. 1 Özel Güvenlikçi hizmet alımı ihalesinin yapılması (1.12.2), 

4. 4. 1 Çevresel Temizlik Hizmeti alımı ihalesi yapmak 

4. 4. 2 Temizlik Hizmetlerinde makinalaşmayı artırmak 

4. 4. 7 Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak 

4. 4. 8 Çöp konteynerleri temin etmek 

hususlarının yer aldığı kısımlarında planlamanın 5’inci ve son yılı olan 2019 yılına 

ilişkin Performans Programı hazırlık çalışmaları yapılırken bazı uygulamaların gerek yasal 

düzenlemelerden kaynaklanan gerekse idari kararlar doğrultusunda uygulama imkanı 

kalmadığından güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Ayrıca planlamadan sonra belediyemizde reorganizasyon çalışmaları neticesinde yeni 

birimlerin kurulmuş olması ve bazı birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yeniden 

düzenleme yapıldığından Stratejik Plan’da gösterilen sorumlu birimlerin güncellenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Mevzuat açısından yapılan incelemede; 696 sayılı KHK gereğince hizmet alımı usulüyle 

çalışan personelin belediye şirketinde kadroya alınması ve temizlik hizmetlerinde kullanılan 

taşınırların satın alınması nedeniyle yürürlükteki Stratejik Plan’ın "3.2.4.1 Faaliyetler / 

Projeler" başlıklı bölümün güncelleme konusu hususlar ayrı ayrı ele alınarak 

değerlendirilmiştir. Buna göre; 

 2.9.3 nolu faaliyet 2016 yılında revize edildiğinden ikinci kez güncelleme 

yapılamamıştır. 

 1.9.4 nolu, 1.12.2 nolu, 1.13.1 nolu, 2.11.1 nolu, 4.4.1 nolu, 4.4.2 nolu, 4.4.7 nolu ve 

4.4.8 nolu performans hedeflerinin Plan’daki şekliyle uygulama imkânı kalmadığından 2019 

yılına ait kısmının güncellenmesinin uygun olacağı, 
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 Belediye’deki reorganizasyon çalışmaları neticesinde bazı birimlerin görev ve çalışma 

yönetmeliklerinde yeniden düzenleme olduğundan Stratejik Plan’da gösterilen faaliyetin 

gerçekleştirilmesinden sorumlu birimlerin güncellenmesi yönünde karar alınmıştır. 

Belediye Meclisi’nin 03.10.2018 tarihli ve 126 sayılı kararıyla aşağıdaki tabloda gösterilen 

güncellemeler yapılmıştır. Yapılan güncellemeye ilişkin bölüm Revize Stratejik Plan-II 

kitapçık haline getirilerek ilgili kurumlara ve birimlere dağıtılmıştır. 

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

No Performans Hedefi Faaliyet / Ekonomik Kodu 2019 Revize Plan Sorumlu Birim Açıklama 

Stratejik Hedef 1.9: İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek 

4 

Görev, yetki ve 
sorumlulukları gözden 

geçirmek ve 
reorganizasyon çalışması 

yapmak 

Personel hizmet alım ihalesi yapılması 
 

Güncelleme: 
“Personel hizmeti / Personel alımı 

yapılması” 

1 adet 
 

Güncelleme: 
12 Ay 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

2016 yılında Revize edilmiş ancak 696 sayılı 

KHK gereğince personel hizmeti alımına 

ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama 

imkanı kalmadığından faaliyetin “Personel 

hizmeti /Personel alımı yapılması” olarak 
güncellenmesi uygundur. 

01 Personel Giderleri / 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

15.500.000 

Stratejik Hedef 1.12: Belediye hizmet binalarını geliştirmek 

2 

Belediye personelinin 

çalışma alanlarını 

iyileştirmek 

Binaların güvenliğinin sağlanması için 

hizmet alımı yapılması 
 

Güncelleme: 

“Binaların güvenliğinin sağlanması için 

özel güvenlik personeli görevlendirilmesi” 

3 kişi 

 
Güncelleme: 

18 kişi 

Zabıta 
Müdürlüğü/ 

 
İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

2016 yılında Revize edilmiş ancak 696 sayılı 

KHK gereğince personel hizmeti alımına 

ilişkin ihale yapılmasına yönelik uygulama 

imkanı kalmadığından faaliyetin “Binaların 

güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik 

personeli görevlendirilmesi” olarak 
güncellenmesi uygundur. 2.11.1 nolu 

performans hedefi ile birlikte 
değerlendirilmektedir. 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.11.1 nolu faaliyet 900.000 

Stratejik Hedef 1.13: Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi 

1 
Kiralama yöntemiyle 

ihtiyaç duyulan araçları 
temin etmek 

İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması 1 adet 

Fen İşleri 

Müdürlüğü / 

Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü / 

Makine İkmal 

Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü / Park 

ve Bahçeler 

Müdürlüğü / Etüd 

Proje Müdürlüğü 

2016 yılında Revize edilmiş ancak 696 sayılı 

KHK ile feshedilen hizmet alım sözleşmeleri 

kapsamında belediye hizmetlerinin 
yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan 
taşınırlara hizmetin sunulabilmesi için 

ihtiyaç duyulduğundan idarece satın 

alındığından daha az sayıda iş makinesi 

kiralanabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda Plan’da 2019 mali yılı için 
1.150.000 TL öngörülen maliyet tutarının 

300.000 TL olarak güncellenmesi uygundur. 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

1.150.000 
 

Güncelleme: 
300.000 

STRATEJİK AMAÇ 2: TARİHİ DOKUYU KORUYARAK, YÜKSEK STANDARTLARDA KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK 

Stratejik Hedef 2.11: İlçede belediye denetimlerini daha etkin hale getirmek 

1 
İşyeri denetimlerini etkin 

hale getirmek 

Özel Güvenlikçi Hizmet alımı ihalesinin 
yapılması 

1 adet 
Güncelleme: 

- 
Zabıta Müdürlüğü 

 

Özel güvenlik personeli bina güvenlik 
hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. 

İşyeri denetimlerinde özel güvenlik personeli 

görevlendirilmediğinden 1.12.2 nolu 

performans hedefi ile birlikte 
değerlendirilerek güncellenme yapılması 

uygun görülmüştür. 01 Personel Giderleri / 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

650.000 
 

Güncelleme: 
0 
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STRATEJİK AMAÇ 4: ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGEYİ KORUMAK 

Stratejik Hedef 4.4: Temizlik ve bakım hizmetlerini iyileştirmek 

1 

Çevresel temizlik hizmeti 
alımı ihalesi yapmak 

 
Güncelleme: 

“Çevresel temizlik 

hizmetlerini yürütmek” 

Hizmet alımı ihalesi yapılması 
 

Güncelleme: 
“Personel hizmeti alınması” 

1 adet 
 

Güncelleme: 
110 kişi 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü/ 

 
İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

Faaliyet daha önceden revize edilmemiştir. 

696 sayılı KHK gereğince personel hizmeti 

alımına ilişkin ihale yapılmasına yönelik 

uygulama imkanı kalmadığından performans 

hedefini karşılayacak faaliyetin “Çevresel 

temizlik hizmetlerini yürütmek”, alt faaliyetin 
adının da “Personel hizmeti alınması” olarak 

revize edilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda Plan’da 2019 mali yılı için 
11.750.000 TL olarak öngörülen maliyet 

tutarının 6.050.000 TL ve göstergesinin de 
110 kişi olarak güncellenmesi uygundur 01 Personel Giderleri / 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

11.750.000 
Güncelleme: 
6.050.000 

2 
Temizlik hizmetlerinde 

makinalaşmayı artırmak 

Yol, kaldırım süpürge aracı 
alınması/kiralanması 

8 adet 
Güncelleme: 

2 adet 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 

Faaliyetler daha önceden revize 

edilmemiştir. 696 sayılı KHK gereğince 

feshedilen sözleşme kapsamındaki 

taşınırların idare tarafından satın alınması 

sebebiyle bazı faaliyetlerin göstergelerinde 
ve maliyetlerinde ya da farklı faaliyetler 

içerisinde değerlendirildiğinden güncelleme 

yapılması gerekmektedir. 
Bu kapsamda yan tarafta gösterilen 

faaliyetlerin hizalarında gösterilen şekilde 

göstergelerin/maliyetlerin güncellenmesi 
uygundur 

Çöp toplama aracı alınması/kiralanması 
16 adet 

Güncelleme: 
- 

Damperli kamyon alınması/kiralanması 
4 adet 

Güncelleme: 
- 

Kepçe alınması/kiralanması 
2 adet 

Güncelleme: 
1 adet 

Personel istihdamı yapılması 

160 kişi 

Güncelleme: 
- 

Motorlu tırpan alınması/kiralanması 
18 adet 

Güncelleme: 
4 adet 

Su arazözü alınması/kiralanması 
1 adet 

Güncelleme: 
- 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 
4.4.1 nolu faaliyet 

Güncelleme: 
300.000 

7 
Katı atıkları kaynağında 

ayrıştırmak 

İşyeri ve meskenlerden katı atık 

toplanması 

1600 ton 
Güncelleme: 
160 ton/gün 

8 
Çöp konteynerleri temin 

etmek 

Yerüstü çöp konteynırı uygulaması 

100 adet 

Güncelleme: 
200 adet 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 
4.2.2 nolu faaliyet 

Güncelleme: 
200.000 
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Aşağıdaki tabloda faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimlerde yapılan 

güncellemeler gösterilmiştir.  

Performans 

Hedefi No 

Faaliyetler 

(Performans Hedefi) 
Alt Faaliyetler Planda Gösterilen Sorumlu Birim 

2019 Yılında Faaliyetin 

Gerçekleştirilmesinden Sorumlu 

Birim 

1.7.1 

Belediyede yapılan 
işlemlerin elektronik 

ortamda yapılmasını 
sağlamak ve kayıt etmek  

Yazılımın test edilerek belirlenen 
eksiklerin yazılım birimine geri 

bildirilmesi 

Fen işleri Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü – İşletme 

Müdürlüğü – Makine İkmal Bakım ve 

Onarım Müdürlüğü – Temizlik İşleri 

Müdürlüğü – Etüd Proje Müdürlüğü 

– Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

Fen işleri Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü – Makine İkmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Temizlik 

İşleri Müdürlüğü – Etüd Proje 

Müdürlüğü – Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Birimin tüm faaliyetlerinin izlenebilirliği 

için uygulamaya alınan programın 
aksayan yönlerinin veya yazılımın 
geliştirme birimine bildirilmesi  

Fen işleri Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü – İşletme 

Müdürlüğü – Makine İkmal Bakım ve 

Onarım Müdürlüğü – Temizlik İşleri 

Müdürlüğü – Etüd Proje Müdürlüğü 

– Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

Fen işleri Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü –Makine İkmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Temizlik 

İşleri Müdürlüğü – Etüd Proje 

Müdürlüğü – Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü 

1.13.1 
Kiralama yöntemiyle ihtiyaç 
duyulan araçları temin 
etmek  

İş Makineleri kiralama ihalesi yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 

Fen İşleri Müdürlüğü – Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü – Makine İkmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü – Etüd Proje 

Müdürlüğü 

1.13.4 
Makine parkını 
güçlendirmek 

Hareketli iş makinesi alınması 

Fen İşleri Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü – Temizlik 

İşleri Müdürlüğü   

Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Temizlik 

İşleri Müdürlüğü – Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü 

1.17.1 

Büyükşehir Belediyesi 

komşu belediyeler ve diğer 

alt yapı kurumları ile teknik 

çalışmalar yürütmek 

Toplantılar düzenlenmesi 
İşletme Müdürlüğü/ Makine ikmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

1.18.7 

İnşaat hafriyatlarının 

çalışma yapılacak alanlara 

dökülmesini teşvik ederek 

tasarruf sağlamak  

Çalışma yapılacak alanların 

belirlenerek müteahhit/nakliyeci 
firmalarca dolgu yapılmasını sağlamak 

suretiyle yol ve park yapım 
maliyetlerinin azaltılması 

Fen İşleri Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü 

Fen İşleri Müdürlüğü – Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü – Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü 

Hafriyatların belirlenen alanlara 
dökülmesinin sağlanması 

Fen İşleri Müdürlüğü – Zabıta 

Müdürlüğü – Yapı Kontrol Müdürlüğü 

Fen İşleri Müdürlüğü – Zabıta 

Müdürlüğü – Yapı Kontrol Müdürlüğü – 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

1.18.22 

Alt yapı kurumları ile 
koordinasyon sağlayarak 

yol ve yaya kaldırımı 
bozulmalarını azaltmak 

İlgili kurumlarla protokol yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 
Fen İşleri Müdürlüğü – Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü 

1.19.3 

Harcama birimi 
yöneticilerine 5018 sayılı 
yasa kapsamında 

bilgilendirme eğitimleri 

düzenlemek 

Eğitim toplantısı yapılması 
Mali Hizmetler Müdürlüğü – Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü  

Mali Hizmetler Müdürlüğü – Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü –  İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

2.7.2 
İlçe genelinde ulaşım 

kolaylığını sağlamak 

Yeni yol yapılması (mıcır, nakliye, bitüm 
vs.) 

Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Yol bakım ve onarımı çalışmaları 

yapılması 
Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Asfalt üretimi  
İşletme Müdürlüğü/ Makine İkmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

3.7.1 

Doğal afetlerle ilgili 

bilinçlendirme çalışmaları 

yapmak 

İlk yardım ve acil kurtarma eğitimleri 

verilmesi 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

Yazı İşleri Müdürlüğü – İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

4.1.3 

Asfalt plent tesisinde çevre 
kirliliğini önleyici 

çalışmalar yapmak 

Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri 

satın alınması  

İşletme Müdürlüğü/ Makine İkmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Asfalt plent laboratuarına sarf 
malzemeleri alınması 

İşletme Müdürlüğü/ Makine İkmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

4.4.1 
Çevresel temizlik 
hizmetlerini yürütmek 

Personel Hizmeti Alınması Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Temizlik İşleri Müdürlüğü / İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Ayrıca Plan’da Bilgi İşlem Müdürlüğünün / Bilgi İşlem biriminin sorumluluğunda gösterilen tüm projeler/faaliyetler - 05.09.2018 tarihli ve 11226809-601.04/121863-27 sayılı 

Başkanlık Oluru ile oluşturulan teşkilat şeması gereğince – 2019 mali yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem) bünyesinde gerçekleştirilecektir. 
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Belediyemizin 2019 mali yılı bütçesine esas olacak Performans Programı çağrısı Mayıs 

ayında yapılmıştır. 

Birimlerce performans programı 

hazırlamakla görevlendirilen personele 

Performans Programı Hazırlama ve 

Uygulamalarına ilişkin hususlar 

örnekleriyle birlikte iş başında 

eğitimler verilmiş ve bütçe hazırlama 

süreçlerinde rehberlik edilmiştir. 1.19 

nolu Stratejik Hedef kapsamında 

yapılan etkinlikle konunun anlaşılması, 

bilgi verilmesi ve ilgili personelin 

bilinçlendirilmesi açısından verimli 

olmuştur. 

Performans programları, Stratejik 

Planın yıllık uygulama dilimlerini 

oluşturmakta ayrıca bütçenin 

hazırlanmasına da esas teşkil 

etmektedir. 

Stratejik Planda yer alan amaç ve 

hedeflere bağlı olarak belediyemizin 

2019 yılı hedeflerinin ve bu 

hedeflerden sorumlu birimlerin ve diğer 

kurumsal bilgilerin yer aldığı “2019 

Performans Programı” hazırlanmıştır. Program Ağustos ayında Encümende, Ekim ayında da 

Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Hedef tablolarının altında, her hedefin faaliyetleri için kullanılacak göstergeler ve bütçe 

miktarı belirtilmiştir. Her müdürlüğün amaç, hedef ve bütçesinin yer aldığı performans 

programlarına ait veriler üçer aylık dönemler halinde düzenli olarak Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü’nce takip edilmekte, yılsonunda yıllık gerçekleşme raporları hazırlanmaktadır. 
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2- Performans Sonuçları Tablosu  

 
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.1 Kurumsal Kimlik Çalışması 

Performans Hedefi 1.1.1 Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek ve dokümantasyonda standardizasyona gitmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 TSE EN ISO 9000 KYS'nin İç ve Dış Tetkiki Adet 2 2 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Yazı İşleri Müdürlüğü - Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.2 Kurumsal hafızayı geliştirmek 

Performans Hedefi 1.2.1 Kurum arşivi kurarak dijital sisteme geçmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 
Oranı % 

1 Birim evraklarının taranması % 100   % 0,00 % -100,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.5 Belediye hizmetlerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak  

Performans Hedefi 1.5.1 KYS Proseslerinin izlenme ve ölçme sistemi geliştirmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 Kalite Yönetimi iç tetkiki yapılması Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.6 Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek  

Performans Hedefi 1.6.2 İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 YGG toplantısı düzenlenmesi Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

2 İç kontrol standartlarının güncellenmesi ve izleme faaliyetlerinin yapılması Adet 2 2 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.6 Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek  

Performans Hedefi 1.6.2 İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek 
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Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 
İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi 

verilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli görülen eğitimlerin yapılması (KOS 1.1.1) 
Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

2 
İdarenin misyonunun personel tarafından benimsenmesi için duyuru yapılması 

(KOS 2.1) 
Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.6 Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek  

Performans Hedefi 1.6.2 İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 

İç kontrol sisteminin uygulanmasının üst yönetim tarafından izleme ve 

değerlendirmenin yapılabilmesi için birim yöneticilerinin personeline örnek 

olmaları hususunda birimler arası bilgi paylaşımı ve değerlendirme toplantıları 

yapılması (KOS 1.2) 

Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

2 
Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programı ile 
belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğünün izlenmesi (RDS 5.4) 

Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

3 

İç kontrol sisteminin İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından altı aylık 

periyodlarla değerlendirilip raporların hazırlanarak üst yöneticiye sunulması (İS 

17.1) 

Adet 2 2 % 100,00 % 0,00 

4 

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, 

bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemlerin 
belirlenmesi (İS 17.2) 

% 100   % 0,00 % -100,00 

5 
İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm birim yöneticilerinin katılımlarının 

sağlanması (İS 17.3) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

6 

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin 

talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporların dikkate 

alınması (İS 17.4) 

% 100 100 % 100,00 % 0,00 

7 
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenip 

eylem planı oluşturularak uygulanması (İS 17.5) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Tüm Birimler) 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.6 Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek  

Performans Hedefi 1.6.2 İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde birim 
faaliyet raporlarının hazırlanması (KOS 1.4) 

Adet 4 4 % 100,00 % 0,00 

2 
Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilirliğinin Kesin 

Hesap ve Denetim Raporlarıyla uygunluğunun sağlanması (KOS 1.6) 
Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

3 
Birimde hassas görevler tanımlanarak prosedürler oluşturulması ve personele 

duyurulması (KOS 2.6) 
Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

4 
Personelin yeterliliği ve performansının değerlendirilerek sonuçlarının personel 

ile görüşülmesi (KOS 3.6) 
Adet 1   % 0,00 % -100,00 

5 

Birimlerin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, 

performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlaması 
(RDS 5.2) 

Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

6 
Birim bütçesinin stratejik plana ve performans programına uygun olarak 
hazırlanması (RDS 5.3) 

Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

7 
Yöneticilerin, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun birim 

hedefleri belirleyip personeline duyurması (RDS 5.5) 
Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

8 Birim hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması (RDS 5.6) % 100 100 % 100,00 % 0,00 

9 Birim amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi (RDS 6.1) İş Paketi 1 1 % 100,00 % 0,00 
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10 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin analiz edilmesi (RDS 6.2) Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

11 
Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planlarının yeniden gözden 

geçirilmesi (RDS 6.3) 
Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

12 

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli 
gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, 

koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme 

v.b.) belirlenmesi ve uygulanması (KFS 7.1) 

İş Paketi 1 1 % 100,00 % 0,00 

13 
Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem 

sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde uygulanması (KFS 7.2) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

14 
Kontrol faaliyetlerinin, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğini sağlayacak 

şekilde uygulanması (KFS 7.3) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

15 
Belirlenen kontrol yöntemi maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için 

fayda/maliyet analizinin yapılması (KFS 7.4) 
% 100   % 0,00 % -100,00 

16 
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanmasının, uygulanmasının, 

kaydedilmesinin ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilmesi (KFS 9.1) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

17 

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak 

uygulanamadığı durumlarda olabilecek riskler için gerekli tedbirlerin alınması 

(KFS 9.2) 

% 100 100 % 100,00 % 0,00 

18 
Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrollerin 

yapılması (KFS 10.1) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

19 
Personelin iş ve işlemlerinin izlemesi ve onaylaması, hata ve usulsüzlüklerin 

giderilmesi için gerekli talimatları vermesi (KFS 10.2) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

20 

Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi 

sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar 

gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemlerin 

alınması (KFS 11.1) 

% 100 100 % 100,00 % 0,00 

21 
Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirmek suretiyle 
faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik önlemlerin alınması (KFS 11.2) 

% 100 100 % 100,00 % 0,00 

22 

Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp yeni 

görevlendirilen personele vermesi ve devir işlemi yapılmadan personelin 

ayrılmasına izin verilmemesi (KFS 11.3) 

% 100 100 % 100,00 % 0,00 

23 

İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve 

sorumlulukları kapsamında personeli bilgilendirme toplantıları yapılması (BİS 

13.6) 

Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

24 

Birimde yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin değerlendirme, öneri ve 

sorunlarını iletebilmeleri için öneri/şikayet kutusu, anket ve yüz yüze görüşmeyi 

sağlayacak iletişim kanallarının açık tutulması (BİS 13.7) 

% 100 100 % 100,00 % 0,00 

25 
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile ilgili hazırlamaları gereken raporları 
kapsayan iş takvimi oluşturulup personelin bilgilendirilmesi (BİS 14.4.2) 

Adet 2 2 % 100,00 % 0,00 

26 
Kayıt ve dosyalama sisteminin, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını 

sağlayacak şekilde yapılandırılması (BİS 15.3) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

27 
Kayıt ve dosyalama sisteminin belirlenmiş standartlara uygun olarak yapılması 

(BİS 15.4) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

28 
Yöneticilerin, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli 
incelemeyi yapması (BİS 16.2) 

% 100 100 % 100,00 % 0,00 

29 
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir 

muamele yapılmaması (BİS 16.3) 
% 100 100 % 100,00 % 0,00 

30 
Her düzeydeki yöneticilerin verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik 
mekanizmalar oluşturması (KOS 2.7) 

Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Etüt Proje Müdürlüğü (Bilgi İşlem) - Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.6 Belediyede iç denetim sistemini daha etkin hale getirmek  

Performans Hedefi 1.6.2 İç kontrol sistemi standartlarını uygulamak ve geliştirmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 
Faaliyet sonuçları ve değerlendirmelerin idare faaliyet raporunda gösterilmesi ve 

duyurulması (BİS 14.3) 
Adet 1 1 % 100,00 % 0,00 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Tüm Birimler) 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.11 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak 

Performans Hedefi 1.11.3 Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi % 100 100 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Tüm Birimler) 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.11 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak 

Performans Hedefi 1.11.4 Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 
Oranı % 

1 İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması % 100 100 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Tüm Birimler) 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.16 Belediye taşınır kayıt sistemini kurmak 

Performans Hedefi 1.16.4 Taşınır Kayıt/Kontrol Görevlilerini belirlemek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 Görevlendirme yapılması Kişi 2 2 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.19 Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek 

Performans Hedefi 1.19.1 Stratejik Plan ve Performans Programının izleme ve değerlendirme süreçlerini takip etmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 BELBİS yazılım sisteminde bilgisayar programı yaptırılması Adet 1   % 0,00 % -100,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü - Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.19 Etkin bir bütçe yönetim sistemi geliştirmek 

Performans Hedefi 1.19.2 Bütçe hazırlama süreçlerinde birimlere rehberlik etmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 Birimlere rehberlik edilmesi % 100 100 % 100,00 % 0,00 

        



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM FAALİYET 
RAPORU 

 

 
38 

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Tüm Birimler) 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.20 Sürekli iyileştirme sistemi kurmak 

Performans Hedefi 1.20.1 Belediyede uygulanabilir ve sürdürülebilir kurallar oluşturmak  

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 Uygulanan kuralların personele duyurulması % 100 100 % 100,00 % 0,00 

        

        

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 1 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK 

Stratejik Hedef 1.20 Sürekli iyileştirme sistemi kurmak 

Performans Hedefi 1.20.3 Kurum öneri sistemini etkin hale getirmek 

Performans Göstergeleri 
Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı % 

Sapma 

Oranı % 

1 Önerileri değerlendirme toplantıları yapılması Adet 2   % 0,00 % -100,00 

        

        

PERFORMANS SONUÇLARI ÖZET TABLOSU 

İdare Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Performans Hedefleri 
Performans 

Göstergesi 

Hedeflenen 

(2018) 
Gerçekleşen 

Ortalama  

Gerçekleşme 

Oranı % 

Ortalama 
Sapma 

Oranı % 

Faaliyet sayısı Adet 52 46 % 88,46 % -11,54 

 

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi      

Performans programında yer alan 52 adet faaliyetten 46 tanesinde değişik oranlarda 

gerçekleştirmeler sağlanmış olup toplamda ortalama gerçekleşme oranı % 88,46 olarak 

sağlanmıştır. Planlanan bazı faaliyetlerimizde faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirme 

sağlanamadığından hedeflerde % 11,54 oranında sapma meydana gelmiştir. 

 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Performans raporlama için kullanılan sistem, hedefle gerçekleşmenin mukayesesi sonucunda;  

 % 85 ve üstü gerçekleşme aralığındaki göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilip buna 

göre kodlanması ve 100 puan alması,  

 % 70-84 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin iyi seviyede kabul edilip, buna göre 

kodlanması ve 75 puan alması,  

 % 55-69 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin orta seviyede kabul edilip, buna göre 

kodlanması ve 50 puan alması,  

 % 45-54 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin zayıf seviyede kabul edilip, buna göre 

kodlanması ve 25 puan alması,  

 % 0-44 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin ise çok zayıf seviyede kabul edilip, buna 

göre kodlanması ve 0 puan alması şeklinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

Müdürlüğümüze ait performans gerçekleşme yüzdesi olan % 88,46, % 85 ve üstü gerçekleşme 

aralığındaki değerlendirildiğinden göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilmiştir. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

A- Üstünlükler  

Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülmekte olan görevlere üst yönetimce gerekli desteğin 

verilmesi ve bazı çalışmalarımızı belediye başkanımızın bizzat yakından takip ediliyor olması 

sebebiyle Müdürlüğümüzdeki iş akışının daha nitelikli gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. 

Erciyes Üniversitesinden hocalarımızın danışmanlığında yürütülen kalite yönetim sisteminin 

iyileştirilmesi ve risk tabanlı süreç yönetim sisteminin geliştirilmesi çalışmaları buna güzel bir 

örnek teşkil etmektedir. 

 

B- Zayıflıklar 

Yılsonu itibarıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğünde birim müdürü ile birlikte kadrolu sadece 

bir personel görev yapmaktadır. Birimin personel ihtiyacı ve nitelikleri İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı ile iletilmesine rağmen netice alınamamış olup personel 

sayısının yetersizliği müdürlüğümüz hizmetlerinin yerine getirilmesinde ciddi aksamalara 

sebep olmaktadır.  

Müdürlüğümüzün koordinasyonunda belediyemizin bütün birimlerinde yürütülen iş analizi 

çalışmalarındaki Strateji Geliştirme Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütülen görevlere 

ilişkin bilgiler incelendiğinde rapor edilen teşkilat yapısına göre asgari üç uzman personel 

daha ilave edilmesi gerektiği görülecektir. Müdürlüğümüz bünyesinde yeterli sayıda personel 

istihdam edilmesi durumunda belediyemizin kurumsallaşmasına yönelik görevlerinin yerine 

getirilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte müdürlüğümüz çalışmalarını elektronik ortamda takip edecek yeterli 

düzeyde yazılım programının ve izleme ve ölçme sistemin geliştirilememiş olması Stratejik 

Plan, Performans Programı, Kalite Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminde izleme ve ölçme 

faaliyetlerinin yerine getirilmesini olumsuz etkilemektedir. Yazılım ihtiyacımız Bilgi İşlem 

Merkezimize ve Türkiye Belediyeler Birliği yazılım birimine iletilmiş olup henüz sonuç 

alınamamıştır. 

Ayrıca Müdürlüğümüz görevleri yoğunlukla kurumsal işlemlerin koordinasyonundan ibaret 

olmakla birlikte diğer hizmet birimlerinden yeterli düzeyde destek alınamamaktadır. İstenilen 

dokümanlar belirtilen sürenin çok gerisinden zoraki alınabilmekte ve bu durum projenin 

planlanan sürede tamamlanma sürecini olumsuz etkilemektedir. Kalite standartları ve kamu iç 

kontrol standartlarına uyum çalışmalarına üst yönetimce gerekli desteğin verilmesi 

Belediyemizin kurumsallaşmasına ciddi katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

C- Değerlendirme 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü genel anlamda çağdaş belediyecilik standartlarında hizmet 

vererek Talas Belediyesi vizyonunu en iyi şekilde yansıtmaktadır. Çalışmaların tümü büyük 

bir özveri ile yürütülmektedir.  
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Müdürlüğümüzde personelin sayısının yetersiz olması çalışmalarımızın aksayarak devam 

etmesine sebep olmaktadır. Hizmetlerimizi daha iyi gerçekleştirmek için birim personeli 

sayısı yeterli hale getirilmelidir.  

Bilgisayar yazılım programlarının ihtiyacı karşılamamaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği 

işbirliği ile yazılımı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Halen çalışmalarımız Microsoft 

Excel ve World programları ile takip edilmektedir. Yetersiz olan bu durum birim 

çalışmalarında kurumsallaşma önündeki en büyük eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen projelere diğer hizmet birimlerinin istenilen bilgi 

ve belgeleri zamanında ve yeterli düzeyde teslim etmeleri programdan beklenen düzeyde ve 

kamu kaynağının harcanmasından verimli alınmasını sağlayacaktır.  

Kalite standartları ve kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına üst yönetimce gerekli 

desteğin verilmesi Belediyemizin kurumsallaşmasına ciddi katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

EK –  

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.  10.01.2019 

 

 

 

Mehmet Ali ÇETİNKAYA 

Strateji Geliştirme Müdürü 


